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بية  دليل الشباب: ال�ت
من أجل بناء جسور السالم 

ومنع العنف



رسالة من التحادات الأفريقية

ــا مواطنوهــا لتشــغل مكانتهــا  يســعى التحــاد الأفريقــي إىل »إيجــاد قــارة أفريقيــة تتمتــع بالســلم والرخــاء للجميــع ضمــن إطــار نظــري متكامــل يتــوىل قيادتهــا تدريجيًّ

اكهم. ف الشباب وإ�ش ي اقتصاد المعرفة«، ويتحقق ذلك بتمك�ي
ي المجتمع العالمي و�ف

ي تستحقها �ف
الىت

ي أفريقيا بحلول عام 2020 من خال تعليم الشباب« برنامج ل غىف عنه ومناسب لدعم بناء قدرات الشباب للتصدي للعنف.
»إسكات المدافع �ف

ي أفريقيــا )IICBA( هــو معهــد رفيــع المســتوى تابــع لمنظمــة اليونســكو يعمــل عــى تعزيــز قــدرة الــدول الأفريقيــة الأعضــاء 
معهــد اليونســكو الــدوىلي لبنــاء القــدرات �ف

ف الشــباب مــن أجــل بنــاء الســام والقــدرة عــى الصمــود ومنــع التطــرف العنيــف  ف وتطويــر مهاراتهــم، كمــا يعمــل المعهــد عــى تمكــ�ي عــى النهــوض بسياســة المعلمــ�ي

.)Y4P( وع شباب من أجل السام ي البلدان الأفريقية، وهذه المبادرة تدعم أيًضا أهداف أنشطة م�ش
منذ عام 2017 �ف

ي 
اف إدارة الســام والأمــن التابعــة لهــا �ف ي الســياق نفســه، أُطلــق برنامــج أفريقيــا »شــباب مــن أجــل الســام )Y4P(« التابــع لمفوضيــة التحــاد الأفريقــي تحــت إ�ش

و�ف

 )UNSCR( 2250 وقــرار مجلــس الأمــن التابــع لاأمــم المتحــدة )AYC( مــن ميثــاق الشــباب الأفريقــي )يــا، مــع صاحيــة تنفيــذ المــادة )17 ي لغــوس بنيج�ي
ســبتم�ب 2018 �ف

ــق  ي تحقي
ســهام �ف ــا والإ ي أفريقي

ــز الســام والأمــن �ف ي تعزي
ــدور الشــباب �ف ــة المتعلقــة ب ــة وصكــوك التحــاد الأفريقــي ذات الصل ــة والدولي قليمي ــع الصكــوك الإ وجمي

وعها الرائد المعروف بــــاسم »إسكات المدافع بحلول عام 2020«.  ف الرابع )4( والسادس )6( من أجندة 2063، ول سيَّما م�ش الهدف�ي

اكهــم بوصفهــم  ي جميــع أشــكال عمليــات حفــظ الســام والأمــن، ليــس مــن خــال إ�ش
ي المقــام الأول إىل تعزيــز المشــاركة الهادفــة للشــباب �ف

نامــج �ف ويســعى هــذا ال�ب

كاء ومنفذين لمبادرات السام وحسب، ولكن من خال الحيلولة دون تعرضهم لجميع أشكال العنف أيًضا. قادة و�ش

ي طليعــة الجهــود والمبــادرات الُمكرَّســة لبنــاء دعائــم الســام الجوهريــة عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية، فقــد حــاز الــدور الــذي تضطلــع بــه شــبكات 
ونظــًرا إىل كونهــا �ف

اًفــا عــى أعــى المســتويات السياســية والسياســاتية، ومنهــا التحــاد الأفريقــي )مجلــس الســام والأمــن PSC( ومجلــس رؤســاء الــدول والحكومــات  فريقــي اع�ت الشــباب الإ

ومجلس الأمن التابع لاأمم المتحدة.

ف المعلومــات الأساســية والســياق العــام، ومــن ثـَـمَّ اســتعراض دور التعليــم  ي البلــدان الأفريقيــة بغيــة تأمــ�ي
وعليــه، يســتهل هــذا الدليــل باســتعراض دوافــع العنــف �ف

ف الشــباب، وهــذا يشــتمل عــى كيفيــة  مــن أجــل إرســاء الســام وتعزيــز القــدرة عــى الصمــود ومنــع العنــف قبــل مطالعــة العنــارص والآليــات الرئيســة الخاصــة بتمكيــ�ي

ــا إىل جنــب مــع الكفــاءات الأساســية لتعزيــز  ف مبــادرات يقودهــا الشــباب مــع تعزيــز جانــب المشــاركة المجتمعيــة جنًب وريــة لتدشــ�ي إيجــاد المســاحات والفــرص الرف

القــدرة عــى الصمــود. ولهــذا، ثمــة مجموعــة متنوعــة مــن المنهجيــات، مثــل التعلــم القائــم عــى المناقشــة والتعلــم القائــم عــى حــل المشــكات والتعلــم القائــم 

ي القائم عى إدارة المشاريع.
ة والتعلم التعاو�ف عى الخ�ب

ي الداخــل 
امهــا إرســاَء دعائــم الســام �ف ف وع وال�ت ي أفريقيــا حيــال هــذا المــ�ش

ثــم إن الدعــم الــذي قدمتــه حكومــة اليابــان إىل معهــد اليونســكو الــدوىلي لبنــاء القــدرات �ف

ي أفريقيا.
ي إرساء دعائم السام �ف

ي أفريقيا )TICAD( يعزز الدور الأساسي الذي يضطلع به الشباب �ف
ي بالتنمية �ف

الأفريقي من خال مؤتمر طوكيو الدوىلي المعىف

ي أفريقيــا وجميــع 
عــاوة عــى ذلــك، يــود برنامــج شــباب مــن أجــل الســام أن يتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان إىل معهــد اليونســكو الــدوىلي لبنــاء القــدرات �ف

ي عمليــة إعــداد هــذا الدليــل الــذي يصــب 
ف �ف ضافــة إىل فريــق برنامــج شــباب مــن أجــل الســام، المشــارك�ي ي 16 دولــة أفريقيــة ومنظمــة أريغاتــو الدوليــة، بالإ

الشــباب �ف

ة تحتم علينا مواصلة الس�ي قدًما إىل الأمام. ي البلدان الأفريقية، وهو يؤكد أن القيادة مسؤولية كب�ي
ي مصلحة الشباب �ف

�ف
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شكر وتقدير

بيــة مــن أجــل بنــاء  وع »إســكات المدافــع بحلــول عــام 2020 مــن خــال تعليــم الشــباب« الممــول مــن حكومــة اليابــان عــى إعــداد )دليــل الشــباب: ال�ت ف مــ�ش أ�ش

ي أفريقيا.
ام حكومة اليابان وشعبها تجاه بناء السام �ف ف ي أفريقيا ال�ت

جسو ا لسام ومنع العنف(، ويثمن معهد اليونسكو الدوىلي لبناء القدرات �ف

ف الشــباب مــن أجــل الســام وبنــاء  ي أفريقيــا عــام 2018 بعنــوان »تمكــ�ي
شــد دليــل الشــباب بمنشــورين صادريــن عــن معهــد اليونســكو الــدوىلي لبنــاء القــدرات �ف ويس�ت

« و«أصــول التدريــس التحويــىي لبنــاء الســام: دليــل  ف ي منطقــة الســاحل والــدول المحيطــة: دليــل المعلمــ�ي
القــدرة عــى الصمــود والوقايــة مــن التطــرف العنيــف �ف

ي عام 2017.
« الصادرين �ف ف المعلم�ي

ون وجمهوريــة  وتضمــن إعــداد هــذا الدليــل سلســلة مــن الحــوارات الشــبابية؛ إذ اسُتشــ�ي بنــاة الســام الشــباب مــن 17 دولــة هــي الجزائــر وبوركينــا فاســو والكامــ�ي

ــوي. وإذ يشــيد  ــدا وزيمباب ــس وأوغن ــا وتون اني ف ــوب الســودان وت�ف ــا وجن ــوب أفريقي ــدا والســنغال وجن ــا وروان ي ــاىلي والنيجــر ونيج�ي ــا وم ــا وليبي ــا الوســطى وكيني أفريقي

ي إعداد هذا الدليل.
سهاماتهم �ف ف لإ ي جميع أنحاء أفريقيا، فهو مم�ت

ف مبادرات السام �ف ي تدش�ي
سهام �ف ي الإ

ة هؤلء الشباب �ف المعهد بخ�ب

ي أفريقيــا، بدعــم مــن برنامــج شــباب مــن أجــل 
، مديــر معهــد اليونســكو الــدوىلي لبنــاء القــدرات �ف اف الدكتــور يوميكــو يوكوزيــ�ي وقــد أُعــد هــذا الدليــل تحــت إ�ش

الســام التابــع لاتحــاد الأفريقــي. ويعــرب المعهــد أيًضــا عــن تقديــره الخــاص لدعــم الدكتــور روكــس تيميتــوب آكــو والأســتاذة حنــا مامــو والأســتاذة مفريكوبونــغ 

أوكباناه والأستاذة أوريت إبراهيم من التحاد الأفريقي.

ي توريــس والأســتاذ سوشــيث  ــا لوســيا أوريــىب ي منظمــة أريغاتــو الدوليــة، وهــم الأســتاذة ماري
ويواصــل المعهــد تقديــم خالــص آيــات الشــكر والتقديــر إىل الزمــاء �ف

فوا عى إعداد هذا الدليل وكتابته. أبيويكريم والأستاذة إميكو أبيشايا ناكا، كونهم أ�ش

ي إعــداد البحــث وتدويــن دراســات الحالــة، ويجــدر بالذكــر أن أجــزاء مــن هــذا الدليــل مقتبســة 
كمــا أنــه يتقــدم بالشــكر إىل الأســتاذ نيــ�ي هــوروارد لدعمــه المقــدم �ف

من إطار عمل تعليم الأخاقيات لمنظمة أريغاتو الدولية ومنشور »تعلم العيش مًعا«.

ي تأليــف الفصــل 
إىل جانــب ذلــك، فإننــا نعــرب عــن امتناننــا لاأســتاذ هوبــ�ي كينكــوه مــن شــبكة برنامــج شــباب مــن أجــل الســام التابــع لاتحــاد الأفريقــي لجهــوده �ف

الأول.

ي أفريقيــا، لتوليهــا مهمــة تنســيق عمليــة 
وع معهــد اليونســكو الــدوىلي لبنــاء القــدرات �ف و، مســؤولة مــ�ش ول ينــى المعهــد التعبــ�ي عــن امتنانــه لاأســتاذة إيروســلوس أزمــ�ي

ي اســتكمال عمليــة تصميــم الدليــل 
عــداد بالكامــل ولمــا قدمتــه مــن رؤى وتعليقــات قيمــة، وإننــا نعــرب أيًضــا عــن بالــغ تقديرنــا لاأســتاذ دانيــال إرجياتشــو لجهــوده �ف الإ

. ي
ي مجال تكنولوجيا المعلومات خال حوارات الشباب وكذلك الأستاذ ساليو سال والأستاذ خوسيه ميكو لدعمهما الفىف

والأستاذ هينوك ووركي لدعمه �ف

ف والأســتاذ أنطــوان ســانغوي لمــا قدمــاه مــن  قليميــة والمحليــة، ومنهــم الأســتاذة كاثريــن كولــ�ي ي مكاتــب اليونســكو الإ
والشــكر موصــول كذلــك إىل زمــاء اليونســكو �ف

ماحظات قيمة خال عملية إعداد الدليل وحوارات الشباب.
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المقدمة

1

المقدمة

ي جميــع أنحــاء 
ي معالجــة قضايــا الســام والأمــن �ف

ي إطــار الجهــود الراميــة إىل بنــاء الســام، وقــد اضطلعــوا بــدور مهــم �ف
إن الشــباب جهــات فاعلــة مهمــة وحاســمة �ف

ي مجتمعاتهــم عــن طريــق فتــح مجــالت بديلــة. إىل جانــب ذلــك، فقــد أســهمت المنظمــات 
ات إيجابيــة �ف ي إحــداث تغيــ�ي

أفريقيــا وأعربــوا عــن تفاؤلهــم ودوافعهــم �ف

ي مــن شــأنها أن تعــزز آليــات الحــوار والمصالحــة ودعــت إىل بنــاء الســام عــى 
ي إدارة الأنشــطة والحــركات الــىت

ًا �ف ي يقودهــا الشــباب والموجهــة للشــباب إســهاًما كبــ�ي
الــىت

ي مجتمعاتهــم وتزويدهــم بالكفــاءات 
ي مهــام تغيــ�ي القضايــا �ف

وري أيًضــا تشــجيع الشــباب عــى النخــراط �ف قليميــة، ومــن الــرف المســتويات المحليــة والوطنيــة ودون الإ

ي مجتمعاتهــم ومنعهــا. ويجــدر بالذكــر أن هــذا الأمــر بالــغ الأهميــة، لأن جائحــة »كوفيد19-« 
الازمــة ليصبحــوا ســفراء ســام وليعملــوا عــى التصــدي لأشــكال العنــف �ف

يحــة الشــباب الذيــن يمثلــون الجــزء الأكــ�ب  ي المجتمعــات ومــا لذلــك مــن آثــار ضــارة بحيــاة النــاس، وبخاصــة �ش
أدت إىل تفاقــم مظاهــر الإجحــاف وعــدم المســاواة �ف

ــا مــن أي وقــت مــىف بغيــة النهــوض بالقيــم الأخاقيــة لــدى الشــباب  ي التعليــم مــن أجــل بنــاء الســام بــات أكــ�ش إلحاًح
مــن الســكان. ولذلــك، فــإن الســتثمار �ف

ــة  ــا ومواكب ي يواجهونه
ــىت ــات ال ــا والتحدي ي القضاي

ــراط �ف ــة والنخ ــة مجدي ــاركة بطريق ــن المش ــوا م ــم وليتمكن ي مجتمعاته
ــا �ف ــش مًع ــة العي ــم كيفي ــن تعل ــوا م ليتمكن

ي مجتمعاتهم.
التحويات الحاصلة �ف

ي أفريقيــا بحلــول عــام 2020«، أهميــة مشــاركة 
نامــج الرئيــس: »إســكات المدافــع �ف ما ال�ب طاريــة لخطــة التحــاد الأفريقــي لعــام 2063، ول ســيَّ كمــا تؤكــد الوثيقــة الإ

اتيجية  ي جميــع أنحــاء المنطقــة. وبنــاًء عــى خطــة التحــاد الأفريقــي لعــام 2063 واســ�ت
ي قيــادة التغيــ�ي �ف

يجابيــة ودورهــم �ف ي جهــود التحــول الجتماعــي الإ
الشــباب �ف

ي أفريقيــا 
التعليــم القــاري لأفريقيــا CESA( 2025  2016 -(، فضــًا عــن خطــة التعليــم لعــام 2030 وإطــار العمــل، يعمــل معهــد اليونســكو الــدوىلي لبنــاء القــدرات �ف

ــاء  ــدوىلي لبن ــادرة معهــد اليونســكو ال ــل جــزًءا مــن مب ــا. ويعــد وهــذا الدلي ي أفريقي
ــاء الســام مــن خــال النهــوض بالتعليــم �ف ــز بن ــع العنــف وتعزي بنشــاط عــى من

ي تعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع برنامــج أفريقيــا »شــباب مــن أجــل الســام« التابــع لاتحــاد الأفريقــي مــن أجــل توســيع الدائــرة لتشــمل 
ي أفريقيــا الشــاملة الــىت

القــدرات �ف

 . ف ي معاهد تدريب المعلم�ي
ف قيد التدريب �ف ي بناء السام والنهوض بالتعليم والمعلم�ي

الشباب، وبخاصة قادة الشباب من المنظمات المشاركة �ف

لــة فــرٍص لــ�ي  ف ي أفريقيــا، وهــذه الجلســات الحواريــة بم�ف
قليميــة �ف وعمليــة إعــداد هــذا الدليــل تتضمــن سلســلة مــن الحــوارات مــع الشــباب مــن جميــع المناطــق دون الإ

ات عــى أســاس تثقيفــي  ي أحضــان الســام وبراثــن العنــف وعــن ســبيل تمكينهــم ليصبحــوا قادريــن عــى إحــداث تغيــ�ي
ات والأفــكار عــن حالهــم �ف يتبــادل الشــباب الخــ�ب

ي عمليــة إعــداد هــذا الدليــل وصياغتــه النهائيــة، ومنهــا التحقــق مــن 
ي بنــاء الســام ومنــع العنــف. وقــد أُدرجــت النواتــج المســتخلصة مــن سلســلة الحــوارات �ف

أمــًا �ف

ي كل مــن التعليــم 
ي أنشــطة التعلــم �ف

ه. ومــن المتوقــع أن يفتــح مســتخدمو الدليــل المجــال أمــام الشــباب الآخريــن ليشــاركوا �ف غرضــه وكيفيــة اســتخدامه وتطبيقــه ونــ�ش

نامــج التعليمــي غــ�ي  ــات مختلفــة، ومنهــا المــدارس وال�ب ي بيئ
ــوي والمــوارد لتنســيق العمــل مــع الأطفــال والشــباب �ف ب الرســمي وغــ�ي الرســمي واســتخدام النهــج ال�ت

ها من الأماكن. الرسمي والأنشطة المجتمعية وغ�ي

ف الشــباب مــن أجــل منــع العنــف  ي بنــاء الســام مــن خــال النهــوض بالتعليــم وتمكــ�ي
ســهام �ف ي أفريقيــا عــى الإ

ويرمــي هــذا الدليــل إىل تعزيــز قــدرة قــادة الشــباب �ف

ف الشعوب. ولهذا الدليل أهداف محددة: ف ب�ي ام المتبادل�ي وتعزيز ثقافة السام والتفاهم والح�ت

ي بناء السام ومنع العنف من خال النهوض بالتعليم.. 1
تعزيز التفك�ي النقدي بشأن دور الشباب �ف

ف الشباب لتعزيز بناء السام.. 2 تطبيق منهج أصول التدريس التحويىي لتعزيز الفهم والمهارات النقدية وتكثيف الإجراءات التعاونية ب�ي

ي مجتمعاتهم.. 3
ف �ف ام المتبادل�ي تعزيز قدرات الشباب عى تطوير برامج تعليمية لتعزيز الحوار والتفاهم والح�ت

ف الشباب وتعبئتهم.. 4 ي يقودها الشباب، وكذلك الممارسات الجيدة بشأن تمك�ي
ات والإجراءات الىت تقديم أمثلة عى الخ�ب
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بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

ي إرســاء الســام ومنــع 
ي الشــباب والدوافــع وراء مشــاركة الشــباب �ف

ي المنطقــة، وهــذا يشــمل تأثــ�ي العنــف �ف
يقــدم الفصــل الأول مــن الدليــل لمحــة عامــة عــن الســياق �ف

ام والتفاهــم المتبــادل  ي تعزيــز ثقافــة الســام والحــ�ت
ي دور التعليــم مــن أجــل بنــاء الســام ودور التعليــم �ف

ي جميــع أنحــاء أفريقيــا. ويســتعرض الفصــل الثــا�ف
العنــف �ف

ي 
ف الشــباب وجعلهــم أكــ�ش انخراًطــا �ف ي تمكــ�ي

ف الشــباب مــن أجــل إرســاء الســام وتعزيــز التماســك الجتماعــي، فضــًا عــن إســهام التعليــم �ف ي تمكــ�ي
ودور التعليــم �ف

بيــة التحويليــة بكونهــا أداة للمســاعدة عــى تعزيــز التعلــم وتدعيــم العمليــات  مجتمعــات قائمــة عــى أســاس العــدل. أمــا الفصــل الثالــث، فهــو يســتعرض عنــارص ال�ت

ي تغي�ي مجتمعاتهم وتحويلها.
ف الشباب ليسهموا �ف التشاركية والتعاونية وإيجاد بيئات آمنة تعمل عى تمك�ي

يتكون الدليل من الفصول التالية:

ي بنــاء الســام. ويــوصي هــذا الفصــل 	 
ســهام �ف ي الإ

ي جميــع أنحــاء أفريقيــا، فضــًا عــن دور الشــباب �ف
يســلط الفصــل الأول الضــوء عــى دوافــع العنــف والســام �ف

ي ماهية السياق الذي تنشده لتطبيق برامجك وأنشطتك.
بالتفك�ي �ف

ي أهميــة برامجــك 	 
ي بنــاء الســام ومنــع العنــف، ممــا يســاعدك عــى التفكــ�ي �ف

ســهام �ف ي الإ
بيــة التحويليــة �ف ي الضــوء عــى دور التعليــم وال�ت

يســلط الفصــل الثــا�ف

ات مؤثرة. ونوع التعليم والتعلم المطلوب لتأهيل الشباب لإحداث تغي�ي

ي برامجك.	 
ف عى بناء السام ومنع العنف �ف ك�ي ي يمكن أن تعزز ال�ت

بية التحويلية الىت يستعرض الفصل الثالث عنارص ال�ت

ف من خال إرشادات عملية إىل كيفية تصميم برامج تدمج منهج أصول التدريس التحويىي وتطبيقها.	  يوجه الفصل الرابع المستخدم�ي

ي برامجــك، وقــد تســاعدك هــذه الأنشــطة عــى 	 
ي يمكنــك تكييفهــا وتخصيصهــا حســب الحاجــة لتضمينهــا �ف

يعــرض الفصــل الخامــس مجموعــة مــن الأنشــطة الــىت

ي تحــدي القوالــب 
ســهام �ف ي مجتمعــك الإ

ي يمكنــك تنظيمهــا �ف
ضافــة إىل تزويــدك بأمثلــة لاإجــراءات الــىت إذكاء معرفتــك وتعزيــز مهاراتــك مــن أجــل إرســاء الســام، بالإ

ي جنًبــا إىل جنــب مــع توجيــه دفــة التغيــ�ي عــى  يجــا�ب ــك وتعزيــز الــ�د الإ ي تمسُّ
النمطيــة والأحــكام المســبقة وتعزيــز آليــة الحــوار البنــاء وزيــادة الوعــي بالقضايــا الــىت

أساس الحلول المبتكرة والمشاركة المجتمعية.

ــن 	  ــة مأخــوذة م ــا، وهــذا الأمثل ــه برامجــك وتقييمه ــذي أحرزت ــدم ال ــدى التق ــك اســتخدامها لرصــد م ــر الفصــل الســادس أدوات وممارســات ســهلة يمكن يذك

ي تعد جزًءا ل يتجزأ من عملية إعداد هذا الدليل.
ي أثناء فعاليات ورش العمل التشاورية مع الشباب الىت

ف �ف المشارك�ي

ي إرســاء الســام ومنــع العنــف بمــا يحفــزك عــى 	 
ي يقودهــا الشــباب للتدليــل عــى دور التعليــم �ف

ًا، يعــرض الفصــل الســابع مجموعــة مــن الإجــراءات الــىت أخــ�ي

ة. مواصلة المس�ي
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الفصل الأول 

ي جميع 
ي بناء جسور  السام ومنع العنف �ف

السياق - دوافع مشاركة الشباب �ف

أنحاء القارة الأفريقية

ي جميع أنحاء 
فاع والعنف �ف يسلط هذا الفصل الضوء عىل دوافع السالم وال�ف

ي 
أفريقيا، مستعرًضا أهم التساؤالت عىل الساحة: كيف تظهر هذه القضايا �ف

ي سياقك الخاص؟ وما 
سياق مجتمعك؟ وهل ثمة قضايا أخرى أك�ث تحديًدا �ف

االأسباب الجذرية لهذه القضايا؟

ي أفريقيا
1 - حالة السلم والعنف �ف

اعــات  ف ي عــدد ال�ف
ــد ُلوحــظ انخفــاض ملمــوس �ف ــا. فق عجــاب حقًّ ة لاإ ــ�ي ــا مث ي أفريقي

ــاء الســام وترســيخ الســتقرار �ف ي بن
ــال �ف ــت الآم ، كان ي

ــد المــاصف عــى مــدى العق

ي عــدد قليــل مــن البلــدان. وعــى الرغــم مــن 
اعــات المســلحة  المتمركــزة �ف ف المســلحة1 وانتشــارها وكثافتهــا ولمــا ذلــك مــن انخفــاض معــدلت القتــى بســبب تلــك ال�ف

ي الحوكمــة والنمــو القتصــادي وزيادة 
تزايــد أعمــال العنــف والحتجاجــات المطــردة، فإنهــا أقــل فتــًكا 2. ويُعــزى هــذا النخفــاض الملمــوس إىل حــد كبــ�ي إىل التحســينات �ف

ف أمــور أخــرى 3. كمــا أحــرزت القــارة مكاســب مطَّــردة فيمــا يتعلــق بالجهــود  المشــاركة السياســية والدعــم الــدوىلي لقــدرة القــارة عــى إدارة الــراع وبنــاء الســام، مــن بــ�ي

اعات وصنع السام وحفظ السام وبناء السام 4.  ف ي منع نشوب ال�ف
قليمية والوطنية المهمة �ف والستثمارات القارية والإ

ي صياغــة مختلــف الأطــر القانونيــة والمعياريــة والمؤسســية واعتمادهــا، ومــن المعالــم الرئيســة 
ومــن الجديــر بالذكــر أن التحــاد الأفريقــي قــد قطــع خطــوات واســعة �ف

نامــج الرئيــس  لذلــك تفعيــل الهيــكل الأفريقــي للســام والأمــن )APSA( وهيكلــة الحوكمــة الأفريقيــة )AGA(، إىل جانــب اعتمــاد خطــة التحــاد الأفريقــي لعــام 2063 وال�ب

ي إطــاق الشــبكة الأفريقيــة للمــرأة )FemWise( ووحــدة دعــم الوســاطة وآليــة مراقبــة النتخابــات 
»إســكات المدافــع بحلــول عــام 2020«. وثمــة معالــم أخــرى تتمثــل �ف

اك إمكانات الشــباب  ي أفريقيــا. إضافــة إىل ذلــك، فقــد امتثــل التحــاد الأفريقــي عــ�ب إ�ش
والنــ�ش المبــا�ش للقــوات للتعامــل مــع مختلــف التهديــدات للســام والســتقرار �ف

ي بالمــرأة والســام والأمــن والمبعــوث الخــاص 
ف المبعــوث الخــاص المعــىف ي مــن خــال تعيــ�ي ي الجهــود القاريــة لتعزيــز الســام والأمــن البــ�ش

والنــوع الجتماعــي �ف

 )CSOs( ي
ي بالشــباب. ومــن المعلــوم أن هــذه الجهــود عــى المســتوى القــاري يصحبهــا جهــود إقليميــة ووطنيــة أخــرى. ولقــد كانــت منظمــات المجتمــع المــد�ف

المعــىف

ي يقودهــا 
ف أتبــاع الأديــان، كمــا عملــت المنظمــات الــىت ف المجتمعــات وبــ�ي ي طليعــة المبــادرات الراميــة إىل ترســيخ آليــات الحــوار بــ�ي

ومنظمــات القيــم الدينيــة )FBOs( �ف

ي إطــار الســعي وراء إيجــاد أشــكال حكــم أكــ�ش شــمولية 
الشــباب والموجهــة للشــباب إىل حــد كبــ�ي عــى تكريــس الجهــود المناهضــة لمبــدأ حكــم الحــزب الواحــد �ف

وديمقراطية.

اعــات  ف بــادة الجماعيــة وتخليــص القــارة مــن الحــروب وال�ف اعــات والحيلولــة دون الإ ف وكل هــذه الجهــود مجتمعــة تســتهدف النهــوض بالقــارة الأفريقيــة بعيــًدا عــن ال�ف

نســانية وجعــل الســام حقيقــة ينعــم بهــا الجميــع. ومــع ذلــك، فهنــاك  نســان والكــوارث الإ العنيفــة والعنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي وانتهــاكات حقــوق الإ

ي القارة وتعد خطًرا محدًقا بالسام مثل:
ي �ف

ي تهدد المشهد الأمىف
العديد من التجاهات الباعثة عى القلق الىت

5

1 Rustad, S. A. )2019(. Conflict Trends in Africa, 1989–2018: An Update. Oslo: Peace Research Institute Oslo.  
2  Cilliers, J. )2018(. Violence in Africa Trends, drivers and prospects to 2023. Available at: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ar-12.pdf 
3  Burbach, D. T. )2016(. The Coming Peace: Africa's Declining Conflicts. Available at: oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-coming-peace-africas-declining-conflicts      
4  Cilliers, J. )2018(. Violence in Africa Trends, drivers and prospects to 2023. Available at: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ar-12.pdf
5  The main pillar of the APSA – the PSC - has been supported in the discharge of its mandate by various structures: the Commission, the Panel of the Wise, the Continental Early Warning System 

)CEWS(, the African Standby Force )ASF( and the Peace Fund.

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ar-12.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ar-12.pdf
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بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

ة من القارة. ي أنحاء كث�ي
 - تصاعد أنشطة المنظمات المتطرفة العنيفة �ف

. وع والتجار بالمخدرات والب�ش ة والخفيفة الذي يقوض السام، لأنها مدعاة إىل �قة الماشية والصيد غ�ي الم�ش وع بالأسلحة الصغ�ي - التجار غ�ي الم�ش

ات غــ�ي الدســتورية للحكومــات ومحــاولت النقــاب  رادة والتغيــ�ي ي جميــع أنحــاء القــارة مــن خــال زيــادة حــالت الســتبداد الســالب لــاإ
- تعميــق عجــز الحوكمــة �ف

ي عى السلطة وسوء إدارة النتخابات.
ها من أشكال الستياء غ�ي القانو�ف وغ�ي

ي ارتفــاع معــدل الأنشــطة الحتجاجيــة والنتفاضــات الشــعبية، ومــن 
ي وتجســدت �ف

ي أعقــاب العقــد المــاصف
ات مجديــة �ف ونتيجــة لذلــك، زادت مطالــب إحــداث تغيــ�ي

ايد من الدولة. ف المؤسف أن تُقابل هذه المطالب بقمع م�ت

ف أمــور أخــرى، العنــف الســياسي وأعمــال العنــف المرتبطــة  ي أفريقيــا تشــمل، مــن بــ�ي
ي تحــدق بالســام �ف

ومــن هــذا المنطلــق، يســهل علينــا معرفــة أن التهديــدات الــىت

بالنتخابــات وعمليــات العنــف الغوغائيــة المســتهدفة والمظاهــرات العنيفــة والشــتباكات العرقيــة والطائفيــة والتطــرف الراديــكاىلي والتطــرف العنيــف والأنشــطة الإجرامية 

ة، تعــد هــذه أعراًضــا لقضايــا هيكليــة أعمــق  وعــة والصيــد الجائــر والعنــف الرعــوي. ومــن نــواح كثــ�ي ة والخفيفــة غــ�ي الم�ش المنظمــة وانتشــار تجــارة الأســلحة الصغــ�ي

ي جميــع أنحــاء 
غــ�ي محســومة تُبتــى بهــا المجتمعــات والبلــدان �ف

القــارة، ومنهــا، عــى ســبيل المثــال ل الحــر: مســتويات عاليــة مــن 

ــع  ــام وتراج ــم ع ــم وحك ــتبعاد والظل ــاواة والس ــدم المس ــر وع الفق

الدولــة  وســيطرة  الدولــة  مؤسســات  بضعــف  يتســم  ديمقراطــي 

وتنامــي  العنيفــة  السياســية  التحــولت  وزيــادة  الفســاد  وانتشــار 

ي وفــرض القــوة عنــوة عــى 
الأنظمــة الســتبدادية والســتبداد الوحــىش

ــة  ــات المدني ــص الحري ــن تقل ــك م ــا يصاحــب ذل ــون وم ســيادة القان

ــك،  ــة لذل ــات. ونتيج ــوق والحري ــية للحق ــادئ الأساس ــاك المب وانته

ــرون إىل  ــن يفتق ــباب الذي ــداد الش ي أع
ة �ف ــ�ي ــادة كب ــا زي ــه أفريقي تواج

يــة مــن حيــث التعليــم والتدريــب  الفــرص المســتدامة للتنميــة الب�ش

ــ�ي ومشــاركتهم  ي التعب
ــة حريتهــم �ف والتوظيــف وشــعورهم بمحدودي

السياسية. 

ــإن  ــغ، ف ــان غالتون ــور يوه ــن منظ ي وم ــ�ش ــن الب ــق الأم ــن منطل وم

ــا ينشــأ مــن التفاعــل  ي أفريقي
وع نحــو العنــف وانعــدام الأمــن �ف ف ــ�ف ال

ف الدوافــع الهيكليــة أعــاه مــع أشــكال مختلفــة مــن العنــف المبــا�ش  بــ�ي

ي تعصــف بالقــارة، نظــًرا إىل أن الســام ليــس مجــرد غيــاب 
الــىت

الحــرب، بــل فضيلــة تصنعهــا المواقــف والمؤسســات والهيــاكل داخــل 

المجتمعات وتدعمها.

ي تحــدق 
ه مــن التهديــدات الــىت ف أن حجــم العنــف وغــ�ي ي حــ�ي

و�ف

ي انخفــاض مســتمر، 
ي أفريقيــا ومــدى انتشــارها وكثافتهــا �ف

بالســام �ف

ات غــ�ي مســبوقة وغيــاب الأمــن أدى إىل نــزوح  فقــد خلــف ذلــك تأثــ�ي

ًا يتمثــل  ي الحقيقــة مــن نزاعــات عنيفــة، فإنهــا تواجــه خطــًرا كبــ�ي
ي أفريقيــا عانــت �ف

واســع النطــاق يتذيلــه عواقــب إنســانية وخيمــة. ونظــًرا إىل أن العديــد مــن البلــدان �ف

ة، بدايــة مــن زيــادة البطالــة وفقــدان الدخــل بســبب اضطــراب  ي أوســاط الأجيــال الشــابة. وهــذا مدعــاة لتداعيــات خطــ�ي
ي ل تــزال تتأرجــح �ف

ي تجــدد الراعــات الــىت
�ف

ي الســياق نفســه، فــإن الفتقــار إىل فــرص التعليــم 
النشــاط القتصــادي وصــوًل إىل تدمــ�ي البنيــة التحتيــة وزيــادة تكلفــة المعيشــة وتكلفــة ممارســة الأعمــال التجاريــة. و�ف

ي الجماعات المسلحة.
وح الواسع النطاق يدعوان إىل زيادة العنف القائم عى النوع الجتماعي والتجنيد �ف ف والعمل إىل جانب ال�ف
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ي الشباب
2 - تأث�ي العنف �ف

ًرا وأن  يــة واجتماعيــة واقتصاديــة فادحــة وطويلــة الأمــد، فــإن الأدلــة المتاحــة تشــ�ي إىل أن الشــباب هــم الفئــة الأكــ�ش تــرف مــع أن العنــف يكبــد الجميــع خســائر ب�ش

ي 
ي أوســاطهم نتيجــة تزايــد أعدادهــم 6. ومــن المعلــوم أن أفريقيــا تضــم أكــ�ب عــدد مــن الشــباب عــى مســتوى العالــم، وهــذا العــدد �ف

تلــك الآثــار ملحوظــة جــًدا �ف

اوح  ي عــام 2020 ويمثــل أولئــك الذيــن تــ�ت
ــا 7.8 مليــار نســمة �ف ــا لحصائيــات صــادرة عــن الأمــم المتحــدة، تجــاوز عــدد ســكان العالــم تقريًب زيــادة مســتمرة. فوفًق

ي أفريقيــا، بلــغ عــدد 
ي العالــم( 7. و�ف

ف 15 و24 عاًمــا 1.21 مليــاًرا مــن هــذا العــدد )أي 15.5 بالمائــة مــن ســكان العالــم أو واحــد مــن كل ســتة أشــخاص �ف أعمارهــم بــ�ي

ي عــام 2015 8. وإذا أضفنــا إليهــم أولئــك الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 35 عاًمــا 9، فــإن هــذا العــدد 
ف 15 و24 عاًمــا 226 مليونـًـا �ف اوح أعمارهــم بــ�ي الأشــخاص الذيــن تــ�ت

ي العالــم 10. ومــع ذلــك، يعيــش أكــ�ش مــن نصــف شــباب القــارة 
ي تضــم أكــ�ب تجمــع للشــباب �ف

ي المائــة مــن ســكان القــارة، ممــا يجعــل أفريقيــا القــارة الــىت
يرتفــع إىل 75 �ف

ي 
ي كثــ�ي مــن الأحيــان الــىت

ًرا مــن أشــكال العنــف المتعــددة والمتشــابكة �ف ف أكــ�ش الفئــات تــرف اعــات 10. وعــى هــذا النحــو، فهــم مــن بــ�ي ف ي ســياقات هشــة ومتأثــرة بال�ف
�ف

ي عــدد الشــباب يــؤدي إىل تفاقــم المشــكات 
ا، فــإن الزيــادة المفرطــة �ف ي المناطــق المســتقرة نســبيًّ

تعصــف ببلدانهــم ومجتمعاتهــم 11. وحــىت فيمــا يتعلــق بالشــباب �ف

السياسية والجتماعية والقتصادية والبيئية الحالية. 

ــأن  ــا ب ــَم، علًم ف الشــباب التعلي ــ�ي ــة نتيجــة العنــف. فالعنــف وانعــدام الأمــن يحرمــان ماي ــة التعليمي ي تطــال العملي
ــىت ولقــد بّينــت اليونيســف الخســائر الفادحــة ال

 ، ف ًرا مــن المرحلــة الجامعيــة. كذلــك فقــد اتضــح تصاعــد خطــر التهديــدات والعتــداءات عــى الطــاب والمعلمــ�ي المرحلــة البتدائيــة والمرحلــة الثانويــة أكــ�ش تــرف

ي جميــع أنحــاء 
ضافــة إىل نهــب الجماعــات المســلحة غــ�ي الحكوميــة المــدارَس وحرقهــا واســتخدامها لأغــراض عســكرية، عــى ســبيل المثــال جعلهــا ثكنــات عســكرية، �ف بالإ

أ أجيــاًل مــن الشــباب مــن دون تعليــم جيــد ومــا لذلــك مــن خســائر فادحــة تمــس ســلًبا رفاهيــة هــذه الأجيــال، مــع وجــود آثــار   أفريقيــا. ومثــل هــذه العتــداءات تنــىش

اع المســلح يتعلــق بصحتهــم  ف ار الحتميــة عــى الشــباب بســبب الــ�ف ســلبية دائمــة عــى التنميــة. زيــادة إىل ذلــك، ومــع قلــة الحديــث عــن ذاك الأمــر، فــإن أحــد الأرصف

اع، فمــن الصعــب -إن لــم يكــن  مــن المســتحيل- تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة وهــم  ف ي الســياقات المتأثــرة بالــ�ف
ي نظــر العديــد مــن الشــباب الأفارقــة �ف

العقليــة والبدنيــة. و�ف

ي وإمكانية توظيفهم.
ر طويل الأجل بنموهم المعر�ف ي إلحاق رصف

ي تتسبب �ف
ي الصحة العقلية الىت

يعانون من اضطرابات �ف

اع و/أو الذيــن ُحرمــوا التعليــَم الجيــد أكــ�ش عرضــة لأن تتاعــب بهــم  ف ف للــ�ف ف أن الشــباب المعرضــ�ي هــم. ففــي حــ�ي ف مــن آثــار العنــف أكــ�ش مــن غ�ي والفتيــات أيًضــا يعانــ�ي

ي 
الجماعــات والأيديولوجيــات المتطرفــة وتســتغلهم، فــأن الشــابات يتأثــرن بطرائــق جنســانية محــددة، منهــا الحمــل مــن الغتصــاب والتبعــات الصحيــة والوصمــة الــىت

ــون  ــار القان ة. وبســبب انهي ــ�ي ــواح كث ــن ن ــق بمســتقبل الشــابات م ــدات رصيحــة تحي ــا ســبق تهدي ــر، وكل م ــزواج المبك ــىي ومخاطــر ال ــف الجن ــا العن تلحــق بضحاي

ايــدة مــن العنــف الجنــىي  ف ي الــذي يغــض الطــرف عــن العنــف الممــارس عــى المــرأة، تصبــح الشــابات أكــ�ش عرضــة لمســتويات م�ت
ي العنــف الثقــا�ف

والنظــام وتفــىش

كــراه عــى الدعــارة وزيــادة معــدلت ختــان  والعنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي، الــذي قــد يتخــذ شــكل الغتصــاب الجماعــي والســتعباد الجنــىي العســكري والإ

ي محاولة لتعزيز الهوية الثقافية.
ناث �ف الإ

ي الدخــل 
ي براثــن الفقــر والتفاوتــات الجســيمة �ف

ي أفريقيــا الناجــم عــن توزيــع المــوارد المجتمعيــة دون وجــه حــق زج بالعديــد مــن شــباب القــارة �ف
والعنــف الهيــكىي �ف

ف بحــق  ف والتميــ�ي قصــاء والتحــ�ي عيــة عــى ممارســات الإ ومحــو الأميــة والتعليــم وســبل الوصــول إىل خدمــات الصحــة والصحــة العقليــة، وكان هــذا خــ�ي مرتــع لإضفــاء ال�ش
ي بدورهــا يمكــن أن تؤثــر 

ف والسياســات غــ�ي العادلــة الــىت ي مجموعــة متنوعــة مــن الأشــكال، منهــا القوانــ�ي
عيــة يتجــى �ف هــذه المجموعــة المســتهدفة. ثــم إن إضفــاء ال�ش

ي المعتقدات الشعبية والمواقف والسلوكيات السلبية تجاه الشباب.
�ف

6  Urdal, H. )2006(. A clash of generations? Youth bulges and political violence. International Studies Quarterly, 50)3(:  607629-
7  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, UN DESA )2020(. World Youth Report: Youth Social Entrepreneurship and the 2030 Agenda. New York: United Nations. Available 

at: https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/212020-/07/2020/World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
8  UN DESA )2017(. World Population Prospects: The 2017 Revision. United Nations: New York.
9  At the continental level, the African Youth Charter defines youth as those aged between 18 and 35 years.
10  UN DESA )2020(. World Youth Report: Youth Social Entrepreneurship and the 2030 Agenda. New York: United Nations. Available at: https://www.un.org/development/desa/youth/

wp-content/uploads/sites/212020-/07/2020/World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf 
 11 UNDP )2014(. Empowered Youth, Sustainable Future. UNDP Youth Strategy 20142017-. Available at: http://www.undp.org/content/
undp/en/home/librarypage/democratic-governance/youthstrategy.html

ي جميع أنحاء القارة الأفريقية
ي بناء جسور  السام ومنع العنف �ف

السياق - دوافع مشاركة الشباب �ف

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/212020-/07/2020/World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/
http://www.undp.org/content/
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بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

ي جائحــة 
ــل تفــىش ــة قب ــون فعــًا مــن نقــص العمال ــوا يعان ــة( كان ي المائ

ــة 60 �ف ــة مــن الســكان الأفارقــة هــم مــن الشــباب، فــإن غالبيتهــم )قراب ي المائ
 ومــع أن 75 �ف

»كوفيــد-19« 12. والموظفــون مــن هــذه الفئــة اقتــر عملهــم عــى قطاعــات القتصــاد غــ�ي الرســمية أو قطــاع الخدمــات، ومعظمهــم مضطــر إىل قبــول عقــود مؤقتــة 

ي وفــاة أكــ�ش مــن 1.5 مليــار متعلــم 
ي مصــادر الدخــل لكثــ�ي مــن الشــباب. زيــادة عــى ذلــك، تســببت الجائحــة أيًضــا �ف

ي �ف
غــ�ي مســتقرة، والنتيجــة كانــت حــدوث خلــل كار�ش

لــون عــى مدارســهم   رون والمســتضعفون الذيــن يعوِّ ي مــارس 2020. ويظــل الطــاب المتــرف
ي قرابــة 165 دولــة مــن دول العالــم وفًقــا لتقريــر اليونســكو الصــادر �ف

�ف

ًرا بقــرار إغــاق المــدارس لحتــواء جائحــة »كوفيــد19-«. فعمليــات إغــاق  للحصــول عــى بعــض الخدمــات الجتماعيــة -ومنهــا الصحــة والتغذيــة- أكــ�ش الفئــات تــرف

ف الأغنيــاء والفقــراء وزادت مــن الفجــوة الرقميــة ورفعــت معــدلت التــ�ب مــن المــدارس وأوقفــت عمليــة التعلــم،  المــدارس رســخت أوجــه التفــاوت المســتحكم بــ�ي

وكان حظ أفريقيا من الفقر وافًرا 13.

وأكــ�ش مــن ذاق تبعــات جائحــة »كوفيــد-19« عــى التعليــم هــم فقــراء الريــف. فمــع أن العديــد مــن المــدارس طبقــت نظــام التعليــم عــن بعــد وحــل المشــكات 

نــت واقتنــاء أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والهواتــف الذكيــة أو حــىت الكهربــاء الازمــة  ن�ت ف تحمــل تكلفــة اتصــال الإ المتعلقــة بــه كافــة، ل يســتطيع العديــد مــن المتعلمــ�ي

ي ل تتمتــع فيهــا النســبة الأكــ�ب مــن الســكان بالحمايــة الجتماعيــة 
للمواظبــة عــى عمليــة التعلــم. ووفًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة، فــإن أفريقيــا هــي أيًضــا القــارة الــىت

ف  ًا عــى هــذا النحــو، تضافــرت التبعــات القتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة مــع عــدم وجــود شــبكات أمــان اجتماعــي، مثــل التأمــ�ي والرعايــة الصحيــة الكافيــة. وســ�ي

ي والدعــم النفــىي والجتماعــي والستشــارات، نتيجــة لتفاقــم حــالت الكتئــاب وأمــراض الصحــة العقليــة الأخــرى للعديــد مــن شــباب القــارة. فهــذه الجائحــة  الطــىب

ي جميــع أنحــاء أفريقيــا، بدايــة مــن الغتصــاب والســتغال الجنــىي إىل تشــويه الأعضــاء 
ي عصفــت بحــال الفتيــات �ف

أطلقــت العنــان للعديــد مــن »أوبئــة الظــام« الــىت

ــاق  ــد أدى إغ ــي 14. وق ــوع الجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ ــىي والعن ــف الجن ي العن
ــ�ي �ف ــاع كب ــر وارتف ــل المبك ــال والحم ــاث( وزواج الأطف ن ــان الإ ــاث )خت ن ــلية لاإ التناس

غــاق القــارصات عــى  ان وأفــراد المجتمــع، كمــا أجــ�ب الفقــر الناجــم عــن هــذا الإ المــدارس إىل أن أصبحــت الفتيــات أكــ�ش عرضــة للعنــف الجنــىي مــن الأ�ة والجــ�ي

وريــات الأساســية ولجــأت بعــض العائــات إىل تزويــج بناتهــا القــارصات لتخفيــف العــبء القتصــادي الناجــم عــن الجائجــة مــع  اء الرف ممارســة الجنــس مقابــل �ش

ي العديــد مــن البلــدان ممــا يثــ�ي 
ا �ف ــا حــادًّ ــا للممارســات العرفيــة. كذلــك، شــهدت حــالت حمــل المراهقــات ارتفاًع خضــوع بعــض الفتيــات لعمليــات الختــان تطبيًق

مخاوف من أن الكث�ي منهنَّ لن يعود أبًدا إىل المدرسة.

12  ILO )2020(. Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs. Geneva: ILO 
13 Hamel, K., Tong, B., and Hofer, M. )2019(. Poverty in Africa is now falling – but not fast enough. Available at: https://www.brookings.edu/blog/future-
development/201928/03//poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/
14  Bhalla, N )2020(. Futures destroyed: COVID-19 unleashes ‹shadow pandemics› on Africa›s girls. Available at: https://news.trust.org/item/20200820135640-yl2ii

https://www.brookings.edu/blog/future-development/201928/03//poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/201928/03//poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/201928/03//poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/
https://news.trust.org/item/20200820135640-yl2ii
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ي بناء السالم ومنع العنف
3 - مشاركة الشباب �ف

ف أكــ�ش الشــباب  ي جميــع أنحــاء أفريقيــا مــن بــ�ي
ي صــدد مواجهــة وطــأة كل مــن الصحــة العامــة والأثــر الجتماعــي والقتصــادي لجائحــة »كوفيــد19-«، كان الشــباب �ف

�ف

ي نجمت عن الجائحة أو تفاقمت بسببها. 
ة الىت ي تقديم الحلول للتحديات الكب�ي

نشاًطا وابتكاًرا �ف

ي القطــاع 
ف �ف ــ�ي ــة بوصفهــم عامل ي الخطــوط الأمامي

ــون �ف ــي يعمل ــن الشــباب الأفريق ــد م فالعدي

الصحــي، كمــا أنهــم عملــوا أيًضــا عــى تعزيــز الصحــة والســامة بطرائــق متنوعــة، بدايــة مــن 

مكافحــة انتشــار المعلومــات المغلوطــة إىل إنتــاج الصابــون ومعقمــات الأيــدي وتنظيــم حمــات 

ــد  ــخصية )PPEs( وتولي ــة الش ــدات الحماي ــع مع ــم وتوزي ي مجتمعاته
ــن �ف ــل اليدي ــة بغس توعي

اف عــى الإجــراءات والتدابــ�ي المتوخــاة واســتضافة المناقشــات وخلــق الوعــي  �ش الأفــكار وتــوىلي الإ

اعــات المتطــورة، مثــل  مــن خــال وســائل التواصــل الجتماعــي بغيــة إنقــاذ الأرواح وريــادة الخ�ت

ي تعمــل بأجهــزة الستشــعار عــن بعــد ومجموعــات اختبــار 
أجهــزة التهويــة ومعــدات التعقيــم الــىت

ــل  ــة، مث ــة موثوق ــائط اجتماعي ــات وس ــر تقني ــع تطوي ــب م ــا إىل جن ــة جنًب ــة التكلف ــة المنخفض ــة الحرج ــة وأ�َّة الرعاي ــار المتنقل ــاك الختب ــع وأكش ــخيص ال�ي التش

. ي
و�ف لك�ت تطبيقات تتبع جهات اتصال النقل العام التفاعلية وأنظمة تحليات البيانات الديناميكية ومنصات التعلم الإ

ي جهــود بنــاء الســام، لأن حياتهــم وحقوقهــم مهــددة 
ي جميــع أنحــاء أفريقيــا المشــاركة �ف

، يواصــل الشــباب �ف ي منــع العنــف المبــا�ش
وفيمــا يتعلــق بمشــاركة الشــباب �ف

ي تواجــه ســامتهم وأمنهــم. ولأن الحــوار والمصالحــة عنــران أساســيان لبنــاء الســام عــ�ب المجتمعــات المختلفــة، فقد دمجــت المنظمات 
ا بســبب التحديــات الــىت جــدًّ

ي تعــزز الحــوار والمصالحــة ومنــع العنــف مــن أجــل منــارصة الســام عــ�ب المجتمعــات المحليــة 
ي أفريقيــا الأنشــطة الــىت

ي يقودهــا الشــباب والموجهــة للشــباب �ف
الــىت

قليمي. ي ودون الإ
وعى المستوى الوطىف

ي بناء السالم
     دور الشباب �ف

ي أظهــر فيهــا الشــباب قدرتهــم عــى قيــادة حملــة التبشــ�ي بمبــادئ »الســام« كانــت مــن 
، يمكــن ماحظــة أن الطريقــة الأكــ�ش بــروًزا الــىت ي

وعــى مــدى العقــد المــاصف

ــة والمظاهــرات وأعمــال الشــغب( ووســائل التواصــل الجتماعــي  ي ــة. فمــن خــال اللجــوء إىل »قــوة الشــارع« )ومنهــا الحتجاجــات الجماه�ي خــال المجــالت البديل

(، يســتخدم الشــباب هــذه المجــالت البديلــة لتحــل محــل الوضــع الســياسي الحــاىلي وللســعي إىل ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية أفضــل،  ي
و�ف لكــ�ت )النشــاط الإ

ي مــر )ينايــر 
ي تونــس )ديســم�ب 2010( وثــورة 25 ينايــر �ف

ف �ف ي نفــس الوقــت عــى تقــدم المســار مــن أجــل تعزيــز الســام والتنميــة. وثمــة ثــورة الياســم�ي
وهــم يعملــون �ف

ــاب  ي أعق
ــا واحتجاجات#تســقط_بس �ف ــوب أفريقي ي جن

ــر 2015( �ف ــارس 2015(، و#الرسوم_يجب_أن_تســقط )أكتوب 2011( واحتجاجــات »رودس يجــب أن تســقط« )م

يــا )أكتوبــر 2020( واحتجاجــات  ي نيج�ي
ي زيمبابــوي )ينايــر 2019( واحتجاجــات »#إلغاء_ســارس �ف

ي الســودان )ديســم�ب 2018( واحتجاجــات #إغاق_زيمبابــوي �ف
الثــورة �ف

ي قادهــا 
، وكل مــا ســبق مثــال لبعــض الحتجاجــات الــىت ون والجابــون وغينيــا ومــاىلي ي ليبيــا وبوركينــا فاســو والجزائــر وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والكامــ�ي

مماثلــة �ف

و )Wawira Njiru( -مؤسســة  ــرا نجــ�ي ــت واوي ــا، عمل ي كيني
�ف

برنامــج "الغــذاء مقابــل التعليــم" ومديرتــه التنفيذيــة- عــى 

ف  التكيــف مــع هــذا الوضــع مــن خــال التحــول مــن تأمــ�ي

ي المدرســة إىل منــح أكــ�ش مــن 500 عائلــة 
الطعــام للطــاب �ف

ــول  مــن عائــات هــؤلء الطــاب 30 دولًرا كل شــهر. وبحل

نهايــة عــام 2020، تمكنــت مــن توزيــع قرابــة مليــون وجبــة 

غذائية.

ــن الشــباب المحــىي  ــال، يســتخدم رك ون، عــى ســبيل المث ي الكامــ�ي
�ف

ي حــق 
ريــادة الأعمــال والتعليــم لكونهــا مــن بدائــل العنــف الممــارس �ف

مئــات مــن الســجناء مــع ضمــان تمكينهــم المــاىلي ومحــو الأميــة 

تغيــ�ي  منظمــة  تقــود  كينيــا،  ي 
و�ف ســام.  ســفراء  إىل  وتحويلهــم 

ــاء  ــو بن ــة نح ــود الموجه ــات »Footprints for Change« الجه البصم

ف الشــباب وإلهامهم  ثقافــات الســام وكــ� حلقــات العنــف مــع تمكــ�ي

ي المشــاركة المدنيــة المســؤولة 
-مــن خــال برامــج التوجيــه- لتبــىف

. ي لإحداث تغي�ي إيجا�ب

ي جميع أنحاء القارة الأفريقية
ي بناء جسور  السام ومنع العنف �ف

السياق - دوافع مشاركة الشباب �ف
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بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

ي جميــع أنحــاء أفريقيــا هــي اســتخدام الوســم أو الهاشــتاج عــى وســائل التواصــل 
ة لنشــاط احتجــاج الشــباب �ف ف ي أفريقيــا منــذ عــام 2010. والســمة الممــ�ي

الشــباب �ف

الجتماعي لتعزيز السام والوئام وحشد الجماه�ي من أجل التغي�ي الجتماعي.

ي بنــاء الســام وعمليــات التغيــ�ي الجتماعــي الأوســع 
ســهام �ف ي يشــغلها الشــباب ويســتخدمونها لاإ

كمــا تشــتمل الأدبيــات الضئيلــة المتاحــة عــن المجــالت البديلــة الــىت

( والرياضــة. ففــي كينيــا، أصبحــت لغــة »شــنغ« -وهــي لغــة  ي
ي أفريقيــا عــى اســتخدام اللغــة وأشــكال مختلفــة مــن الفــن )الموســيقى والرســم والتصويــر الفوتوغــرا�ف

�ف

ي 
ي يتحــدث بهــا الشــباب إىل حــد كبــ�ي �ف

يــة إىل جانــب اللغــات الكينيــة وغــ�ي الكينيــة الأخــرى الــىت ف نجل�ي عاميــة مبنيــة عــى اللغــة الســواحيلية مــع أجــزاء مــن اللغــة الإ

ي صياغــة كلمــات موســيقية 
ــا لغــة شــنغ �ف ي كيني

ــون الشــباب �ف ــك يســتخدم الفنان ــا. كذل ي كيني
ــة الشــباب �ف ــة فئ ــا- الصــوت واللغــة الأعــى لمخاطب ي وضواحيه و�ب ــ�ي ن

ي عموًمــا والشــباب خصوًصــا، بدايــة مــن الجريمــة والبطالــة والــزواج المبكــر والفقــر والفســاد وســوء الحكــم والقمــع 
ي المجتمــع الكيــىف

ي تؤثــر �ف
لمناقشــة القضايــا الــىت

ي »دعونــا ننظــر إىل أنفســنا«( 
ي تعــىف

ي »أنتــم حمقــى«( و Tujiangalie )الــىت
ي تعــىف

. ومــن أمثلــة ذلــك أغنيــة King Kaka Wajinga Nyinyi )الــىت ي الســياسي والعنــف النتخــا�ب

ــا باســم تشــايلدش  ي الــراب الأمريــ�ي دونالــد جلوفــر المعــروف فنيًّ
كا« للمغــىف ة »هــذه أمــ�ي . وعــى غــرار إصــدار الأغنيــة الشــه�ي ي ســول ونياشينســ�ي

مــن تأليــف ســو�ت

ي باده.
يا« عام 2018 لتسليط الضوء عى القضايا الجتماعية والقتصادية �ف ة »هذه نيج�ي ي فالز أغنيته الشه�ي ي الراب النيج�ي

جامبينو، أصدر مغىف

اع وخلــق مســاحات للحــوار  ف ي بنــاء الســام -مــن خــال إذكاء الوعــي حــول القهــر والــ�ف
ي والرســم يضطلعــان أيًضــا بــأدوار مهمــة �ف

اف بــأن التصويــر الفوتوغــرا�ف ومــع العــ�ت

ــن  ــا م ــباب أيًض ــتفيد الش ــك، يس ــى ذل ــاوة ع ــم. وع ي مجتمعاته
ــاء ســام مســتدام �ف ي بن

ــا �ف ي أفريقي
ــون الشــباب �ف نســان -15 يســهم الفنان ــوق الإ ــن حق ــاع ع والدف

ا وأقــل تأثــًرا بالتخريــب  ي أفريقيــا مــن حقيقــة أنهــا مســاحة غــ�ي سياســية نســبيًّ
هــا الفريــد �ف ي ينبــع تأث�ي

ي تنســيق التحــول الجتماعــي الــىت
مكانــات الفريــدة للرياضــة �ف الإ

السياسي والرقابة والفساد.

ي أفريقيــا. ومــع ذلــك، يبــدو أن هنــاك شــكوًكا تحــوم حــول مــدى اســتعداد الــدول 
ي بنــاء الســام ومنــع العنــف �ف

ويوجــد العديــد مــن الأمثلــة لكيفيــة مشــاركة الشــباب �ف

ي لتحقيــق الســام والأمــن. فــا يــزال الشــباب يمارســون الكثــ�ي مــن الســلوكيات والصــور النمطيــة الضــارة والنظــرة التقليديــة 
لاســتفادة مــن هــذا العائــد الديموغــرا�ف

يهــم آفــاق الجهــل والضعــف والعجــز وهــم بحاجــة إىل مــن يعولهــم، والبعــض  : فالبعــض يعدهــم أطفــاًل ل طائــل مــن ورائهــم تع�ت ف ف اتجاهــ�ي لهــم متذبذبــة بــ�ي

ي شــغب ويخــىش مــن كونهــم مدعــاة للخطــر والعنــف النابــع مــن لمبالتهــم فضــًا عــن كونهــم مصــدر خطــر يحــدق بالأمــن العــام.  الآخــر يراهــم شــياطيًنا ومثــ�ي

ي أعمــال العنــف، فــإن هــذه الروايــات المعممــة مجحفــة تماًمــا لمعظــم الشــباب وتتعــارض 
اف بحقيقــة أن بعــض الشــباب يشــاركون �ف ف أنــه ل مفــر مــن العــ�ت ي حــ�ي

و�ف

ف للسام ونبذ العنف بجميع أشكاله.  ي طليعة الداع�ي
َ مجتمعاتهم وتجدهم �ف فمون تماًما معاي�ي مع حقيقة أن السواد الأعظم منهم وكاء تغي�ي يل�ت

ي انبثقــت مــن هــذه الصــور النمطيــة أدت بــكل أســف إىل أن نُســبت أعمــال العنــف اعتباًطــا إىل الشــباب غــ�ي مهتمــة بالأدلــة 
ويجــدر بالذكــر أن اللغــة السياســية الــىت

قليميــة الحاليــة -مثــل ميثــاق الشــباب لاتحــاد الأفريقــي والأطــر الدوليــة ومنهــا قــرارات مجلــس الأمــن التابــع  ايــدة وكذلــك التريحــات السياســية الإ ف التجريبيــة الم�ت

ي مشــاريع بنــاء الســام ومنــع العنــف. ولقــد اســتفادت العديــد مــن 
اف ومشــاركة الشــباب �ف ي تدعــو إىل مزيــد مــن العــ�ت

لاأمــم المتحــدة 2250 و2419 و2535 - الــىت

ي يقودهــا الشــباب مــن هــذه التريحــات، مؤكــدة بذلــك الــدور الحاســم الــذي يضطلــع بــه الشــباب بوصفهــم مفكريــن 
ي والمنظمــات الــىت

منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي أفريقيا.
ف ومبتكرين ولديهم إمكانات هائلة لحشد جهود الآخرين لدفع عجلة السام ومكافحة العنف �ف نقدي�ي

15   Naidu-Silverman, E. )2015(. The Contribution of Art and Culture in Peace and Reconciliation Processes in Asia – A literature review and case studies from Pakistan, Nepal, Myanmar, Indonesia, 

Afghanistan, Sri Lanka, and Bangladesh. Copenhagen: Danish Centre for Culture and Development )CKU(.
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4. الخاتمة
ي وتوســيع الفــرص للشــباب لبنــاء أســس لقــارة أكــ�ش 

يضــع الســواد الأعظــم مــن الشــباب قارتهــم الأفريقيــة عــى الطريــق الصحيــح نحــو تســخ�ي العائــد الديموغــرا�ف

ي تتيحهــا أعــداد 
ــىت ــة ال ــات الهائل مكان ــع لاتحــاد الأفريقــي عــى الإ ــاق الشــباب الأفريقــي التاب ــروح خطــة 2063  16. ففــي الواقــع، يشــهد ميث ــًا ب ــا وتكام ســاًما وأمانً

مكانات.  ي أفريقيا، وبخاصة فيما يتعلق بالسام والأمن والتنمية. ومع ذلك، ل يزال هناك طريق ما لتسخ�ي هذه الإ
الشباب المتنامي �ف

ي بنــاء الســام وعمليــات منــع العنــف. ففــي 
مكانــات غــ�ي المحققــة لشــباب القــارة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة الفعالــة �ف وكل مــا ســبق يشــهد عــى الوضــع غــ�ي المســتقر والإ

ــة إىل  ضاف ، بالإ ي
ــد�ف ــع الم ــال المجتم ــن خ ــية م ــات الرســمية للمشــاركة السياس ــة للعملي ــباب أســاليب بديل ــد الش ــارة، وج ــع أنحــاء الق ي جمي

ــدان �ف ــن البل ــد م العدي

هــا مــن الأنشــطة. لذلــك، فــإن دعــم هــذه  ا مــن خــال المشــاركة المدنيــة والعمــل التطوعــي وغ�ي ي الإجــراءات غــ�ي الرســمية ذات الصلــة سياســيًّ
ايــدة �ف ف مشــاركتهم الم�ت

ي برامــج مثــل التعليــم مــن أجــل 
الجهــود مــع تعزيــز قــدرة الشــباب عــى الصمــود أمــر بالــغ الأهميــة الآن أكــ�ش مــن أي وقــت مــىف وأصبــح ل غــىف عــن الســتثمار �ف

امــج  ي أفريقيــا بغيــة بنــاء الســام ومنــع العنــف. ولتحقيــق الأثــر المرجــو، يجــب أن تســتهل هــذه ال�ب
ي تســعى إىل تعزيــز المشــاركة الهادفــة للشــباب �ف

بنــاء الســام الــىت

ي بناء السام ومنع العنف.
ا وإسهاماتهم �ف نة مع إبراز أدوارهم المهمة نسبيًّ ي أُلصقت بالشباب من غ�ي جريرة بيِّ

بإزالة الغموض واللبس عن كل السلبيات الىت

16   The African Union )2021(. Agenda 2063: The Africa We Want. Available at https://au.int/agenda2063/overview 

ي جميع أنحاء القارة الأفريقية
ي بناء جسور  السام ومنع العنف �ف

السياق - دوافع مشاركة الشباب �ف
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ي
الفصل الثا�ف

ي بناء السام
بية �ف دور ال�ت

ي بناء السالم ومنع العنف 
ي دور التعليم �ف

يفتح هذا الفصل المجال للتفك�ي �ف

ي سياقك تفي بهذا الدور؟ وما 
ات التعليمية �ف : هل الخ�ب ف واالإجابة عن السؤال�ي

التحديات والفرص الحالية؟

ي عنــان، فــإن »التعليــم مــا هــو إل عمليــة بنــاء للســام ولكــن باســم آخــر«17.  
ف العــام الســابق لاأمــم المتحــدة كــو�ف التعليــم هــو أســاس بنــاء الســام. وكمــا قــال الأمــ�ي

ي أهــداف التنميــة المســتدامة )SDG(، فالهــدف )4.7( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة يعمــل عــى ضمــان أن يــؤدي 
ي بنــاء الســام بــارز بوضــوح �ف

ودور التعليــم �ف

ي التنمية المستدامة 18. 
ي تسهم �ف

ي والثقافة الىت
نسان وثقافة السام والاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقا�ف ي تعزيز حقوق الإ

التعليم دوًرا رئيًسا �ف

ف الأطفــال والشــباب بــإذكاء معرفتهــم ومهاراتهــم وســلوكياتهم بغيــة المســاعدة عــى تعزيــز  والتعليــم قــد يكــون أداة فعالــة لبنــاء مجتمــع ســلمي مــن خــال تمكــ�ي

يجابيــة، يصبــح  اعــات والعنــف. ومــن خــال إيجــاد مســاحات للشــباب تعــزز قيمهــم وســلوكياتهم الإ ف ف لمنــع ال�ف التماســك الجتماعــي والقــدرة عــى الصمــود الازمــ�ي

ابــط والتعايــش الســلمي، كمــا يمكــن للتعليــم  دارة جلســات حواريــة بنــاءة تجمــع الأفــراد والجماعــات عــى طاولــة نقــاش واحــدة وتقويــة ال�ت التعليــم حينئــذ آليــة قويــة لإ

يديولوجيــات المتطرفــة.  ي وجــه الإ
ي تؤهــل الشــباب لفهــم الأســباب الجذريــة للعنــف فهًمــا جيــًدا ويعــزز قدرتهــم عــى الصمــود �ف

أن يعــزز مهــارات التفكــ�ي النقــدي الــىت

ي قضايــا 
ــا �ف ســهام إيجابيًّ ي مبــادرات الســام وأن يصبحــوا وكاء للتغيــ�ي مــن أجــل الإ

ف الشــباب مــن المشــاركة �ف عــاوة عــى ذلــك، يســاعد التعليــم أيًضــا عــى تمكــ�ي

ي يواجهونها بطرائق غ�ي عنيفة.
اعات الىت ف مجتمعاتهم قدر المستطاع واستخدام معارفهم ومهاراتهم لحل المشكات أو تحويل ال�ف

ف المجموعــات؛ وهــو بالأحــرى يســاعد عــى معالجــة  ي تفاقــم المظالــم القائمــة فعــًا بــ�ي
اع حــىت ل يســهم �ف ف ولتحقيــق هــذا الهــدف، عــى التعليــم مراعــاة حيثيــات الــ�ف

ي بــروز 
ســهام �ف ي المجتمعــات أو الإ

ي التعليــم بنتائــج غــ�ي مرغــوب فيهــا بالمــرة، مثــل زيــادة النقســامات �ف
الأســباب الهيكليــة للعنــف. وإذا مــا حــدث خــاف ذلــك، ســيأ�ت

ــز التماســك  ي تعزي
ــذي يعــزز ثقافــة الســام والصمــود ينبغــي أن يكــون شــامًا ويســهم �ف ــم ال ــك، فــإن التعلي صــور الظلــم والامســاواة داخــل المجتمعــات. كذل

الجتماعي.

ي إيجــاد بيئــات آمنــة لاأطفــال والشــباب للتعلــم والزدهــار ومســاعدتهم 
ي كل مــن الأوســاط التعليميــة الرســمية وغــ�ي الرســمية، لهــم دور مهــم �ف

فالمعلمــون أمثالــك، �ف

ف العمــل مًعــا  ي هــذا الصــدد، عــى المــدارس والمعلمــ�ي
ــهم. و�ف ي تمسُّ

عــى تنميــة وعيهــم بالســياقات المحيطــة بهــم وتمكينهــم مــن الســتجابة الجيــدة للمواقــف الــىت

ــادة  ــد ق ــم تزوي ــش والســام. وبالنظــر إىل هــذه الأدوار المهمــة، يتحت ــة وإنشــاء أســاس للتعاي يجابي ــط الإ ــة والرواب ــاء الثق ــاء الأمــور عــى بن مــع المجتمعــات وأولي

ــاء الســام ويســاعد عــى مناهضــة صــور الامســاواة  ي بن
ــم �ف ــة والمهــارات الازمــة لضمــان أن يســهم التعلي ف بالمعرف ــ�ي ــن المجتمعي ف والمي�ي الشــباب والمعلمــ�ي

ي الشكل والمحتوى الذي تقرره الأنظمة التعليمية.
ًا �ف

ًا حارصف والظلم الذي نراه كث�ي

ــع  ــع المجتم ــاركة م ف للمش ــ�ي ــاحات للمتعلم ف مس ــ�ي ــى تأم ــاعد ع ــباب، أن تس ــا الش ي يقوده
ــىت ــات ال ــا المنظم ، ومنه ي

ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــدارس ومنظم ــن للم ويمك

ي إيجاد فرص للتعلم.
سهام �ف ف لاإ ولأصحاب المصلحة المختلف�ي

17  United Nations Press Release SG/SM/1725, 10 September 1999.
18  Sustainable Development Goal Target 4.7: By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through 

education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of 

cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development.
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ف الشباب من خالل منهج أصول التدريس التحويلي  تعزيز تمك�ي

ي الرتقــاء بمجتمعاتهــم، وإن تعليــم الأخاقيــات هــو إطــار 
ف الشــباب مــن أن يصبحــوا وكاء للتغيــ�ي ويســهموا �ف ينبغــي أن ينتهــج التعليــم المنهــج التحويــىي لتمكــ�ي

ي أنفســهم والآخريــن 
هــا �ف ي قيمهــم وإدراك ســلوكياتهم وأفعالهــم وتأث�ي

ف عــى التفكــ�ي �ف تعليمــي يمكــن أن يدعــم هــذا الــدور التحويــىي مــن خــال مســاعدة المتعلمــ�ي

ا. ًا إيجابيًّ ا لتغي�ي مجتمعاتهم تغي�ي وتعزيز قدرتهم عى الترف أخاقيًّ

بــوي. فهــذا النــوع مــن التعليــم يختــص برصــد الحقائــق عــن حــال الأطفــال  وتعليــم الأخاقيــات وثيــق الصلــة بالمحتــوى بقــدر مــا هــو وثيــق الصلــة بنهجهــا ال�ت

بــوي  ف بيئــة التعلــم والمنهجيــات المســتخدمة لتكــون عمليــة التعلــم تحويليــة كمــا ينبغــي. ويركــز هــذا النهــج ال�ت والشــباب وكيفيــة تلبيــة طلباتهــم، فضــًا عــن تحســ�ي

ف الأفــراد والجماعــات وتوطيــد التضامــن مــع بعضهــم  ي المعتقــدات والقيــم والمعرفــة والســلوكيات مــن منظــور نقــدي وتعزيــز الثقــة بــ�ي
عــى خلــق مســاحات للنظــر �ف

بعًضا.

امهــا وتعلــم مبــادئ الحــوار مــع بعضهــم بعًضــا وتقويــة ُهوياتهــم وشــعورهم  ومــن المهــم تزويــد الشــباب ببيئــة تعليميــة آمنــة تســمح لهــم بتقديــر الختافــات واح�ت

ي تؤثــر فيهــم 
ي القضايــا الــىت

ف المــدارس والمجتمــع الأوســع عــى إيجــاد فــرص للشــباب للتفكــ�ي نقديًّــا �ف بالنتمــاء إىل مجتمــع عالمــي، كمــا يعمــل التعــاون المتبــادل بــ�ي

كة وتعزيز مسؤولياتهم الفردية والجماعية.  ي المجتمع والتوصل إىل حلول مش�ت
ها �ف وزيادة الوعي بشأن تأث�ي

ف الأطفال والشباب من بناء ثقافة السالم والقدرة عل الصمود. ي تمك�ي
يلخص الشكل أدناه كيف يمكن للتعليم أن يضطلع بدور حاسم �ف

19  Youth Empowerment for Peace and Resilience Building and Prevention of Violence Extremism: A Guide for Teachers, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

International Institute for Capacity Building in Africa, Addis Ababa, Ethiopia 2019
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ف والمصالحــة والمســؤوليات الفرديــة والجماعيــة  ام المتبادلــ�ي ي تعــزز التعاطــف والتفاهــم والحــ�ت
بيــة التحويليــة الــىت ويجــدر بالذكــر أن تعليــم الأخاقيــات يدعــم ال�ت

ف بالقــدرات عــى  ف المحــىي والعالمــي، كمــا يعمــل هــذا النــوع مــن التعليــم عــى تزويــد المتعلمــ�ي ويعمــل عــى تقويــة الــدور النشــط لاأطفــال والشــباب عــى المســتوي�ي

اعات العنيفة وتحويلها وتعزيز المواقف السلمية 20.  ف ف تحديات تحقيق السام وتطوير مهارات الاعنف لمنع ال�ف تعي�ي

دور الأطفال والشباب

ي والحــوار البنــاء وتقديــر التنــوع والتفكــ�ي النقــدي وفرًصــا 
ي مركــز عمليــة التعلــم يوجــد مســاحات للتأمــل الــذا�ت

ف �ف بــوي التحويــىي الــذي يضــع المتعلمــ�ي إن النهــج ال�ت

ي تحــول مجتمعاتهــم منــذ 
ــا �ف ســهام إيجابيًّ ي قيــادة تعلمهــم والإ

اف بــدور الأطفــال والشــباب �ف كة، وهــو يدعونــا أيًضــا إىل العــ�ت للعمــل مًعــا لمواجهــة التحديــات المشــ�ت

ــة ومراعــاة  ي مجتمعــات تعددي
ــا �ف ــة لتعلــم أســاليب العيــش مًع ي التعامــل الســوي مــع الجوانــب الأخاقي

ــادة عــى هــذا، فهــو يركــز عــى مســاعدتهم �ف الصغــر. زي

ي للعمل مع الآخرين لتعزيز التحولت الجتماعية.
المطلب الأخا�ت

بية التحويلية ابط هو جوهر ال�ت ال�ت

ف الحيــاة والشــعوب وفهــم أنــه بغــض النظــر عــن اختافاتنــا، فإننــا  ابــط بــ�ي ف عــى إدراك ال�ت بيــة التحويليــة هــو مســاعدة المتعلمــ�ي أحــد المبــادئ الأساســية لعلــم ال�ت

ي وســط هــذا التنــوع، ل يســعنا إل 
اس الــذي نهتــدي بــه لتعزيــز ترابطنــا. و�ف ف لقيمــة التنــوع ومقدريــن أهميتــه هــو النــ�ب كة وكوننــا مدركــ�ي ل تــزال تجمعنــا إنســانية مشــ�ت

 »Ubuntu« ي ضــوء النظــرة الأفريقيــة للعالــم، ففلســفة أوبونتــو
. و�ف ف ٌ مثلنــا وأن نتعامــل معهــم بمــا يحفــظ كرامتهــم مــن دون أي تميــ�ي

أن نــرى الآخريــن أنهــم بــ�ش

ــا للتواصــل مــع بعضنــا بعًضــا مــع تعزيــز الهويــات الشــاملة مــن خــال نظرتهــا الفلســفية القائلــة: »أنــا أكــون  نســانية( -عــى ســبيل المثــال- تعــرض نهًجــا إيجابيًّ )أي الإ

ي نواجهها.
ف بعضنا بعًضا عى الرغم من التحديات الىت يجابية وتوطيد التضامن ب�ي نسانية تجاه الآخرين« وتشجيع العاقات الإ لأننا نكون« أو »الإ

ي أن تتكــون خــال عمليــة التنشــئة الجتماعيــة. ومــع مــرور الوقــت، سيشــعرون بأنهــم ينتمــون إىل مجموعــة واحــدة 
ي مراحــل نمــو الأطفــال، تبــدأ هويــة الأطفــال �ف

و�ف

ف هــذه المجموعــات المختلفــة والحيــاة نفســها. وقــد يبــدو أن هــذا يمثــل تحديـًـا بســبب انتمائنــا إىل  ابــط الشــديد بــ�ي ول ينتمــون إىل مجموعــة أخــرى ويغفلــون هــذا ال�ت

ــا  ي هــذا الصــدد، عــى مناهجن
ــان عاقــات ســلبية مــع مجموعــة أخــرى. و�ف ي بعــض الأحي

ــة متجــذرة، و�ف ــود تاريخي ــة لهــا قي ــة أو اجتماعي ــة أو ديني مجموعــات ثقافي

ف لتعزيــز معرفتهــم وفهمهــم وتقديرهــم للثقافــات والأديــان والمعتقــدات الأخــرى، وهــذه  التعليميــة أن تواجــه هــذا التحــدي مــن خــال خلــق مســاحات للمتعلمــ�ي

ف وتعزيز الحوارات الهادفة.  ام المتبادل�ي المساحات والفرص تتطلب بيئات تعليمية آمنة تسمح بتطوير التفاهم والح�ت

ي كل موقــف 
ي �ف

ي مــا هــو أخــا�ت
ف عــى التعاطــف مــع الآخريــن والتفكــ�ي النقــدي والنظــر �ف ي نقدمهــا، علينــا الرتقــاء بقــدرة المتعلمــ�ي

ي صــدد التجــارب التعليميــة الــىت
و�ف

ي أثنــاء 
ي يمكــن أن يمــر بهــا المتعلمــون �ف

يواجهونــه وتخيــل البدائــل والحلــول الممكنــة والســتجابة بوعــي نقــدي لدورهــم، وهــذه هــي الجوانــب الرئيســة للتحــولت الــىت

رحلة تعلمهم سبل العيش مع الآخرين.

ي الســام 
ة فريــدة يمكــن أن تســهم �ف ف ي أفريقيــا يتقدمــون بمــ�ي

ًا مــن الشــباب �ف والشــباب حالهــم كحالــك تماًمــا، فهــم أهــم قــوة داعمــة لبنــاء الســام. وإذ إن عــدًدا كبــ�ي

ــز قدراتهــم  ــة الشــباب مــن النجــرار إىل العنــف وحســب، بــل تعزي ــا ليــس حماي ف علين ــة بالنظــر إىل السياســات الشــاملة المتاحــة 21، يتعــ�ي ــة القتصادي الدائــم والتنمي

ي عمليــة بنــاء الســام. وإذ إنــه مــن الأهميــة بمــكان أن يكــون لديــك إمكانيــة الوصــول إىل فــرص ومســاحات 
وإمكاناتهــم أيًضــا حــىت يتمكنــوا مــن المشــاركة بنشــاط أكــ�ب �ف

ي مجتمعاتــك، ينبغــي دعــم الشــباب للقيــام بأنشــطة بنــاءة والتواصــل مــع زمائهــم ومجتمعاتهــم. ويمكــن اســتخدام 
ف مبــادرات الســام �ف التعلــم ذات الصلــة لتدشــ�ي

رساء السام  22. ف الشباب لإ ات عى سبيل المثال، لفتح القضايا وتعزيز الحوار ب�ي ي تتيح فرًصا لرواية القصص أو تبادل الخ�ب
المنصات الجتماعية، مثل تلك الىت

 21 United Nations Security Council Resolution )UNSCR( 2250 on Youth, Peace and Security, 2015

 22 Inputs from participants in the Youth consultation Workshop, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, International Institute for Capacity Building in Africa, November 

25, 2020
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ي 
فعنــد منــح الشــباب المســاحات والفــرص للمشــاركة والقيــادة وعنــد دعمهــم بــالأدوات والمــوارد للتعلــم مــن بعضهــم بعًضــا وعنــد تعزيــز الحــوار والعمــل التعــاو�ف

ة الأساســية  ف ي المجتمعــات أيًضــا. وهــذا هــو دور التعليــم لبنــاء الســام، فالتعليــم هــو الركــ�ي
مــع الآخريــن، فإنهــم ل يتحولــون فحســب، بــل يبنــون أســس الســام �ف

ي مجتمعاتنا.
ف الشباب �ف لتمك�ي

ن الشباب من بناء السالم دراسة حالة: أندية السالم تمكِّ

انيا ف ي ت�ف
الشبكة العالمية لالأديان من أجل الأطفال )GNRC( �ف

ي 
ف الشــباب لتعزيــز الســام والمشــاركة �ف ي تــذكي الوعــي وتطــور المهــارات بــ�ي

نــوادي الســام هــي أنشــطة مــا بعــد المدرســة الــىت

ف أو المي�يــن، تشــجع أنديــة الســام الأطفــاَل عــى اللتقــاء والتأمــل  الحــوار والتواصــل مــع المجتمــع. وبمســاعدة المعلمــ�ي

ــل  ــال ورش عم ــذه خ ــام ه ــوادي الس ي ن
ــم �ف ــوا تدريبه ــو تلقَّ ــة 1300 عض ــة. فقراب ــم الخاص ــاريعهم ومبادراته ــدء بمش والب

الشــبكة العالميــة لاأديــان مــن أجــل الأطفــال بغيــة تنفيــذ الأنشــطة القائمــة عــى برنامــج تعلــم العيــش مًعــا وبرنامــج للتواصــل 

ــة  ــم الأخاقي ــة القي ــتناًدا إىل رعاي ــة. واس ــم المحلي ــهم ومجتمعاته ي مدارس
ــاق �ف ــم الأخ ــان لتعلي ــات و الأدي ــاع الثقاف ف أتب ــ�ي ب

ــه  ــا حجــَر الأســاس للعمــل الــذي تقــوم ب والمســؤولية الفرديــة والجماعيــة والتفكــ�ي النقــدي، يعــد برنامــج تعلــم العيــش مًع

أنديــة الســام. فنــوادي الســام تضطلــع بمجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة، ومنهــا المشــاريع الموســيقية والفنيــة والمنتديــات 

ــر�ب الأطفــال ليصبحــوا ســفراء ســام ويتمكنــوا مــن  ي مثــل هــذه الأماكــن، يُ
ف الأنديــة. و�ف والمناقشــات، فضــًا عــن الحــوار بــ�ي

ف ســفراء الســام الشــباب مــن  ــة الســام إىل تمكــ�ي ي مجتمعاتهــم. وتســعى أندي
ام �ف ــز الســام والحــ�ت ــز التســامح وتعزي تعزي

 )Kibasila Peace Club( ــادي كيباســيا للســام ــدأ ن ي عــام 2017، ب
ــة. و�ف ــول الممكن ــكار والحل ــد المشــكات وعــرض الأف تحدي

وع يرمــي إىل جعــل أعضــاء  ع بـــــ 100"، وهــو مــ�ش مبــادرة تُســمى )Yetu 100(. وهــذا مصطلــح يعــرف باللغــة الســواحيلية "تــ�ب

. ومــن بــاب الكــرم الجماعــي لهــؤلء الأطفــال،  ف ا لدعــم الأطفــال المحتاجــ�ي ي أســبوعيًّ
ا�ف ف عــون بـــ 100 شــلن تــ�ف نــادي الســام يت�ب

نامــج مــن جمــع أمــوال كافيــة لتغطيــة الرســوم المدرســية لاأطفــال الذيــن لــول ذلــك لمــا كانــوا قادريــن عــى تحمــل  تمكــن ال�ب

ــوادي  ــادي ن ــذا الن ــدت ه ــام أدى إىل أن اعتم ــيا للس ــادي كيباس ــد ن ــى ي وع ع ــ�ش ــذا الم ــذ ه ــاح تنفي ــم. ونج ــف التعلي تكالي

ي دودوما ومبيا.
ي منطقىت

السام الأخرى �ف

ي بناء السام
بية �ف دور ال�ت
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الفصل الثالث

تطبيقات منهج أصول التدريس التحويلي 

ي هذا الفصل، سوف نتعرَّف عنارص منهج أصول التدريس التحويىلي لبناء 
�ف

امج واالأنشطة  ي ال�ب
السالم ومنع العنف وسبيل تعزيز هذه االأساليب التعليمية �ف

ي تنفذها.
ال�ت

ي مجريات السياق العام وتحقيق التوافق وإما أن يكون أداة 
»التعليم إما أن يكون أداة تُستخدم لتسهيل اندماج جيل الشباب �ف

تطبيقية لممارسات الحرية«

- باولو فريري-

ي الفصــل الســابق، فقــد عجــزت الأنظمــة التعليميــة 
ي يتلقونهــا. وكمــا ناقشــنا �ف

ات التعليميــة الــىت عــادة مــا يكــون للشــباب وجهــات نظــر نقديــة خاصــة بهــم إزاء الخــ�ب

ي هــذا الصــدد، عندمــا 
ي مجتمعاتنــا. و�ف

ي بنــاء الســام وتعزيــز التفاهــم المتبــادل ومنــع العنــف �ف
ســهام �ف ي كثــ�ي مــن الأحيــان- عــن أن تحقــق كامــل إمكاناتهــا لأجــل الإ

-�ف

ي مهــام تعليــم الشــباب، عليــك اســتخدام مناهــج تعليميــة ديناميكيــة ومناســبة لتحقيــق أهــداف التعليــم مــن أجــل بنــاء الســام، وغالًبــا مــا يكــون 
تنخــرط بجديــة �ف

ف  ف بمناهــج جديــدة ومبتكــرة للتعليــم مــن أجــل بنــاء الســام وتمكــ�ي ي طليعــة المتقدمــ�ي
- �ف ف ف وغــ�ي رســمي�ي ف رســمي�ي امــج الشــباب ومعلمــ�ي الشــباب -بوصفهــم قــادة ل�ب

الشباب والأطفال الآخرين. 

بويــة القائمــة عــى النقــل المبــا�ش للمعرفــة مــن المعلــم إىل الطــاب إىل علــم أصــول   ويتطلــب منهــج أصــول التدريــس التحويــىي نقلــة نوعيــة بعيــًدا عــن المناهــج ال�ت

ي عاقاتهــم مــع 
ي نفــوس الطــاب و�ف

ي إحــداث تحــولت إيجابيــة �ف
التدريــس الديناميــ�ي التحويــىي الــذي يركــز عــى الطــاب، وهــذا المنهــج طريقــُة تدريــٍس تســهم �ف

ف أنفســهم  ي المعلمــ�ي
ي إحــداث تحــولت �ف

ي تحــول الطــاب فحســب، بــل يســهم �ف
ي يعيشــون فيهــا كلهــا. ول يقتــر إســهام هــذا المنهــج �ف

ي المجتمعــات الــىت
الآخريــن و�ف

ي المؤسسات التعليمية كافة أيًضا.
ات التعلم و�ف وخ�ب

ــا« بــدًل مــن تنفيــذ  ات تعليميــة تحويليــة تكــون أكــ�ش فاعليــة عندمــا نتبــع نهًجــا شــامًا أو نهًجــا »بيئيًّ بويــة المعنيــة بمســاعدة الطــاب عــى تحصيــل خــ�ب والعمليــة ال�ت

، فــا يجــوز أبــًدا أن يقتــر التعلــم عــى هــذا  ي حالــة وجــود فصــل مــدرسي
ي أنــه �ف

أنشــطة تعليميــة بمعــزل عــن واقــع مجتمعنــا أو عــن واقــع الطــاب، وهــذا يعــىف

شــارة لهــذا الفصــل  ــا. والإ ــة المدرســة وهيكله ــة والمجتمــع التعليمــي الأوســع، وهــذا يتضمــن ثقاف ــة التعليمي ــه مــن منظــور البيئ ــل يُنظــر إلي ، ب الفصــل المــدرسي

ي تعمــل 
دارة وأوليــاء الأمــور والمجتمــع المحيــط. وبالمثــل، يجــب عــى منظمــة الشــباب الــىت ورة إشــارة إىل مختلــف أصحــاب المصلحــة، ومنهــم الإ المــدرسي هــي بالــرف

ي يتفاعــل 
ي البيئــة الــىت

امــج المدرســية والمجتمــع الأوســع وأصحــاب المصلحــة الذيــن يؤثــرون �ف عــى جوانــب التعليــم غــ�ي الرســمي أن تخلــق أوجــه تــآزر مــع النظــام وال�ب

ي 
ي شــأن التحديــات الــىت

ي مــن خــال التفكــ�ي النقــدي �ف يجــا�ب ي برامجــك عــى أن يكونــوا وكاء للتغيــ�ي الإ
ف �ف معهــا الأطفــال والشــباب، كمــا ينبغــي لــك تشــجيع المشــارك�ي

تواجه مجتمعاتهم والتصدي لها بحلول مبتكرة ومستدامة.
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، كمــا يجــب مراعــاة الســامة هنــا بمعناهــا الواســع  ف ات تعليميــة آمنــة وشــاملة لجميــع المشــارك�ي 2- بيئــات التعلــم الآمنــة: إتاحــة خــ�ب

الذي يشمل السامة الجسدية والعاطفية والمعرفية والبيئية والروحية.

كة للمشــاركة ولتعزيــز جســور  ف أرضيــة مشــ�ت ف للحمايــة والســامة جنًبــا إىل جنــب مــع تأمــ�ي ي حاجــة المشــارك�ي يجــب إيجــاد مســاحة فعليــة تلــىب

ف تســمح بالتعبــ�ي عــن ذواتهــم مــن دون خــوف أو قيــد، وبيئــة التعلــم الآمنــة  ف بعضنــا بعًضــا، كمــا يجــب إتاحــة فــرص للمشــارك�ي الثقــة بــ�ي

هــم النقــدي وســبل البحــث  ي ظــل شــعورهم بالحمايــة والأمــان وتعــزز تفك�ي
تمكــن الجميــع مــن التحــدث عــن ذواتهــم بصــدق وشــفافية �ف

عن إمكانيات جديدة.

ف عــى النفتــاح وإجــراء  ف عــى توطيــد العاقــات مــع الحــرص عــى تشــجيع المشــارك�ي وبيئــة التعلــم الآمنــة تتطلــب وجــود مي�يــن قائمــ�ي

ــاء رصح  ــم بن ــىف له ــم ليتس احاته ــم واق�ت ف وآرائه ــارك�ي ــكار المش ــاة أف ــى مراع ــديد ع ــب التش ــذا إىل جان ــة، ه ــة الهادف ــوارات الحقيقي الح

المعرفة مًعا حىت يشعروا بأن لهم قيمة وقدر.

ي برامج الشباب الخاصة بك؟
كيف تستخدم منهج أصول التدريس التحويلي �ف

ي تنفذهــا، والوصــف المــدرج 
امــج الــىت ي تعزيــز فعاليــة ال�ب

ا �ف ي تعــد مهمــة جــدًّ
فيمــا يــىي العنــارص الرئيســة لمنهــج أصــول التدريــس التحويــىي الــىت

ي أثنــاء فهــم 
ي أنشــطة التعلــم الرســمية وغــ�ي الرســمية. ول يفوتــك، �ف

جانــب كل عنــر مــن هــذه العنــارص يوضــح كيفيــة تنفيذهــا ودمجهــا �ف

ي يحظــى بهــا 
بــع مســار التجربــة التحويليــة الــىت تفاصيــل كل عنــر، أن تنظــر إليهــا نظــرة شــاملة لتعــرف مــدى تكاملهــا مــع بعضهــا بعًضــا لتتَّ

المشارك.

ــه  ــذي نســتحرف في ي الوقــت ال
ــم. و�ف ــة التعل ي تجرب

ــك مــن دمــج ســياق المشــارك والواقــع الجتماعــي �ف ــأ�ت ذل ــاة الســياق: يت 1-  مراع

، علينــا مراعــاة الســياق المحــدد حــىت ل تــؤدي أنشــطتنا التعليميــة إىل تفاقــم  ي
الســياق والواقــع الجتماعــي لتجربــة التعلــم عــى نحــو اســتبا�ت

ــراد  ف الأف ــ�ي ــة ب ــم القائم ــة المظال ي معالج
ــا �ف ــم دوًرا إيجابيًّ ــؤدي التعلي ــان أن ي ــا ضم ي أيًض

ــىف ــياق تع ــاة الس ــتمرة، ومراع ــكات المس المش

والمجموعات. 

بعض النصائح العملية لتسهيل الستجابة للسياق ومراعاته:

 إجــراء تحليــل شــامل للســياق، وهــذا يشــمل عنــارص الخلفيــة الجتماعيــة والثقافيــة والقتصاديــة والسياســية والأســباب 	 

نامج أن يستجيب لها. ي برنامجك وأفضل طريقة إيجابية يمكن لل�ب
ها �ف المحتملة للراع وتحديد مدى تأث�ي

ف وتوقعاتهم.	   فهم احتياجات المشارك�ي

شــة والأيتــام 	   تخطيــط جلســاتك وأنشــطتك عــى نحــو يســمح للجميــع بالمشــاركة، مثــل الشــباب مــن الفئــات المهمَّ

ا جــزًءا مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة وأطفــال الشــوارع والأطفــال والشــباب  ف والشــباب الذيــن كانــوا رســميًّ والاجئــ�ي

عاقة جنًبا إىل جنب مع إتاحة مساحة أمام الجميع لطرح الأفكار والآراء. ذوي الإ

ي 	 
ي والعــر�ت

ف الأقليــة والأغلبيــة وديناميكيــات القــوة والجنــس والعمــر والتنــوع الثقــا�ف  مراعــاة جانــب اللغــة والعاقــات بــ�ي

. ي
والديىف

 التأكــد مــن أن جميــع المــواد مراعيــة لحيثيــات الســياق فيمــا يتعلــق بالأوصــاف اللغويــة والمرئيــة، والتأكــد مــن أن تلــك 	 

ة لصالــح مجموعــة مــا أو ضدهــا. وبالمراجعــة الدقيقــة للمــواد، تقــل احتماليــة توصيــل الصــور النمطيــة  ف المــواد غــ�ي متحــ�ي

. ف ي تعزز الفصل والتمي�ي
الىت
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بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

بعض النصائح العملية لتسهيل بيئات التعلم الآمنة:

مخاطبة كل شخص باسمه ومراعاة الجميع وتقدير ما يجمع المجموعة الواحدة من أوجه تشابه واختاف.	 

ة.	  ة داخل المجموعة الكب�ي ة مع المجموعات الصغ�ي التعامل بفاعلية كب�ي

 	. ف ي احتياجات التعلم وأساليبه المتنوعة للمشارك�ي استخدام عدة منهجيات تلىب

ي عملية التعلم، عند القتضاء.	 
ي المناقشات بشأن الحاجة إىل السامة وأهميتها �ف

ف �ف اك المشارك�ي إ�ش

ــات الخاصــة بالتفاعــات 	  ــاع التفاقي ــة واتب ــة آمن ف لضمــان بيئ امــات مــع جميــع المعنيــ�ي ف اتيجيات والل�ت ــد الســ�ت تحدي

ام المتبادل. عى أساس الح�ت

: ي
بعض النصائح العملية لتسهيل التعلم التشاركي والتعاو�ف

ف واستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات والمواد المبتكرة.	  فهم أنماط تعلم المشارك�ي

ي يضيفها المشاركون إىل التجربة.	 
البناء عى المعرفة والمهارات والموارد الىت

ف لتبــادل وجهــات النظــر والتعــاون والمناقشــة والبحــث عــن البدائــل 	  إيجــاد المســاحات وأنشــطة التخطيــط للمشــارك�ي

ي التدريبــات التجريبيــة 
ي الحــوار والمشــاركة �ف

ي تؤثــر فيهــم وتشــجيع المشــاركة �ف
والطرائــق الجديــدة لمعالجــة القضايــا الــىت

وحل المشكات.

تاحة فرص تسمح بالتعلم مًعا.	  استخدام الألعاب التعاونية والفنون لإ

ي مــن خــال إيجــاد مســاحة للتفكــ�ي وتشــجيع اســتخدام ســجات التعلــم وربــط أنشــطة التعلــم 	 
تشــجيع التعلــم الــذا�ت

. ف بالسياق والواقع الجتماعي للمشارك�ي

ف لنمذجة الأدوار: بعض النصائح العملية للمعلم�ي

ام بعيًدا عن سلوكيات العنف واللغة غ�ي المهذبة. 	  ف والآخرين عى أساس الح�ت التعامل مع المشارك�ي

ف المجموعات المختلفة.	  ي بوتقة واحدة وتساعد عى بناء الثقة ب�ي
ي تجمع الناس �ف

اعتماد السلوكيات الشاملة الىت

ــاتك 	  ــن وممارس ــع الآخري ــك م ي تفاعات
ــة �ف ــم الأخاقي ــا القي ــق به ي تطب

ــىت ــة ال ــلوكياتك والطريق ــك وس ــة مواقف مراجع

بوصفك ُمعلًما.

الحتفــاظ بســجل التعلــم الخــاص بــك أو مذكراتــك، مــع مراجعــة هــذا الســجل عــى الــدوام لتفهــم أفضــل مــكان 	 

ي ستقودك إليه.
يناسبك والطريقة الىت

ف.	  ي حضور م�ش
مشاركة أفكارك مع زمائك �ف

ي تفضــل التعلــم 
ف وتســتند إىل تســهيل الأنشــطة الــىت : إدخــال عمليــة تعلــم تتمحــور حــول المشــارك�ي ي

3. التعلــم التشــاركي والتعــاو�ف

ات مًعا. الجماعي وبناء المعرفة والخ�ب

ــة  ــة إىل نمذج ــن بحاج ــام. ونح ــاء الس ــة لبن يجابي ــم الإ ــلوكيات والقي ــز الس ــوري لتعزي ــر مح ــة الأدوار عن ــدور: نمذج ــة ال 4. نمذج

ف  وا المشــارك�ي ف أن يخــ�ب يــة. وعــى المعلمــ�ي الإخفاقــات ونقــاط الضعــف بقــدر نمذجتنــا للنجــاح، لأن الإخفاقــات ونقــاط الضعــف طبيعــة ب�ش

ة التعلم. ي ارتكاب الأخطاء؛ فهي جزء ل يتجزأ من مس�ي
أنه ل بأس عى الإطاق �ف
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بعض النصائح العملية لتسهيل نهج المدرسة والمجتمع الشامل:

ة وتشــجيعهم 	  ف لربــط تعلمهــم بالمواضيــع الأخــرى والحقائــق الجتماعيــة خارج أنشــطة التعلــم المبا�ش دعــم المشــارك�ي

ابط والتاحم وتعزيز الفهم الشامل. عى إيجاد أوجه ال�ت

ف وأوليــاء الأمــور والقــادة المجتمعيــون والدينيــون 	  اك جميــع أصحــاب المصلحــة، ومنهــم الشــباب غــ�ي المشــارك�ي إ�ش

ف وتحولهم الفردي. هم، من أجل دعم التعلم التحويىي للمشارك�ي كات وغ�ي داريون وال�ش والمعلمون والإ

تشــجيع الحــوار بشــأن طرائــق تعزيــز ثقافــة الســام داخــل المدرســة والمجتمــع مــن خــال تحــدي الأعــراف الجتماعيــة 	 

دماج. ام والإ ية، إىل جانب تعزيز مبادئ الح�ت ف ي تتغاصف عن العنف والممارسات التمي�ي
والثقافية الىت

ــراءات 	  ــم الإج ــل دع ــن أج ــة م ــة، وبخاص ــة المختلف ــاب المصلح ــات أصح ــع مجموع ــاون م ــات والتع ــر العاق تطوي

ي يقودها المشاركون.
الجماعية الىت

ي يقودها المشاركون:
جراءات الجماعية ال�ت بعض النصائح العملية لتسهيل الإ

ي مجال نفوذها.	 
ي ثمارها �ف

ف لتصور حقائق جديدة مع بيان كيفية جعلها تؤ�ت إيجاد مساحات للمشارك�ي

ف بالتوصل إىل حلول لأمورهم الخاصة وتوىلي مهمة إجراء العمليات وحصد النتائج.	  السماح للمشارك�ي

اك المجموعات الأخرى وأعضاء المجتمع للمساعدة عى تطبيق أفكارهم.	  ف وحثهم عى إ�ش تشجيع المشارك�ي

كة ومســؤولياتهم 	  ف لتخــاذ إجــراءات جماعيــة مــن شــأنها تعزيــز وعيهــم بإنســانيتهم المشــ�ت تخصيــص المــوارد للمشــارك�ي

ام اختافاتهم. كة وتطوير هوياتهم الفردية والجماعية مع اح�ت المش�ت

ــم والتحــولت  ــذي يســاعد عــى توســيع التعل ــاد نهــج المدرســة والمجتمــع الشــامل ال ــامل: اعتم ــع الش ــة والمجتم ــج المدرس 5. نه

ي المجتمع.
وربطهما مع أصحاب المصلحة �ف

ف مــن مواجهــة  ف المشــارك�ي ف بيئــة التعلــم وبيئــة العمــل لتمكــ�ي ي يقودهــا المشــاركون: يجــب الربــط بــ�ي
جــراءات الجماعيــة الــ�ت 6. الإ

ــن  ة تتضم ــ�َّ ــة ُمي ــوده المشــاركون هــو عملي ــذي يق ــي ال ــل الجماع ، والعم ي يجــا�ب ــ�ي الإ ــوا وكاء للتغي ي مجتمعاتهــم وأن يكون
ــات �ف التحدي

كة. وبمــرور الوقــت، يصبح المشــاركون  ف بخــوض تجربــة تعلــم مشــ�ت الستكشــاف والحــوار والتفاعــات الهادفــة المصممــة للســماح للمشــارك�ي

ي يواجهونهــا خــال تجربــة التعلــم ثــم التصــدي 
ف التحديــات الأخاقيــة الــىت أنفســهم أكــ�ش قــدرة عــى التفاعــل مــع بعضهــم بعًضــا لتعيــ�ي

لها.

 تطبيقات منهج أصول التدريس التحويىي
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ي يتولها الشباب لتحويل المجتمعات
جراءات ال�ت دراسة حالة: الإ

ون ي الكام�ي
كة لمؤسسة العمل )AFCIG( �ف مجموعة المبادرة المش�ت

كة لمؤسســة العمــل عــام 2007، وهــي مجموعــة يقودهــا الشــباب تعمــل عــى  تأسســت مجموعــة المبــادرة المشــ�ت

ي وتمكينهــم مــن 
اف الجتماعــي والثقــا�ف ف بالحصــول عــى الســتقال القتصــادي والعــ�ت ونيــ�ي الســماح للشــباب الكام�ي

ــل  ــ�ي داخ ــداث التغي ــا لإح ي يحتاجونه
ــىت ــة ال ــارات كاف ــم بالمه ــي إىل تزويده ــة ترم ــل تدريبي ــد ورش عم ــال عق خ

وع النهــوض بالحقــوق النتخابيــة للشــباب )YERP( أحــد هــذه المشــاريع، وهو يســتهدف  مجتمعاتهــم. وقــد كان مــ�ش

ورة المشــاركة السياســية للشــباب وقــد درب  ف مــع تزويدهــم بفهــم أفضــل لــرف تدريــب الشــباب ليصبحــوا معلمــ�ي

ي 
لهــام أصدقائهــم وزمائهــم للمشــاركة �ف الشــباب مــن مختلــف أنحــاء البــاد ثــم أعادهــم إىل مناطقهــم المحليــة لإ

 One" ون واحــدة ي الســياق نفســه، يســعى إطــاق مبــادرة كامــ�ي
العمليــة السياســية ودعــم حقوقهــم النتخابيــة. و�ف

ي نفــوس الشــباب. 
ام وقبــول لاأديــان والثقافــات واللغــات المختلفــة �ف Cameroon" إىل غــرس مبــادئ التســامح والحــ�ت

ف ليصبحــوا  ــل المشــارك�ي ــن تأهي ون واحــدة م ــادرة كامــ�ي ــت مب ــة، تمكن ــاث ورش عمــل تدريبي فمــن خــال إجــراء ث

يــة  ف نجل�ي ف بالإ ف الناطقــ�ي ف قادريــن عــى اســتخدام وســائل التواصــل الجتماعــي لتعزيــز التعايــش بــ�ي معلمــ�ي

ــا  ــة. كم ــامية والتقليدي س ــيحية والإ ــات المس ف المجتمع ــ�ي ام ب ــ�ت ــادئ الح ــز مب ــة إىل تعزي ضاف ــة، بالإ والفرنكوفوني

ي بتعزيــز حقــوق الشــباب 
وع العمــل الجماعــي المعــىف كة لمؤسســة العمــل مــ�ش أطلقــت مجموعــة المبــادرة المشــ�ت

وع يســعى إىل كــ� وصمــة العــار الجتماعيــة والثقافيــة لأولئــك الذيــن  عاقــة )CAPRiY(، وهــذا المــ�ش مــن ذوي الإ

يعانــون مــن إعاقــات إىل جانــب تعليــم هــؤلء الشــباب وتمكينهــم لتحقيــق درجــة أكــ�ب مــن العتمــاد عــى الــذات، 

ــف الشــعر  ــل النجــارة وتصفي ــة مهــارات مث عاق ــا الشــباب مــن ذوي الإ ــم فيه ــة يتعل ــه يقــدم دورات تدريبي ــا أن كم

ــل  ــة، مث ــات المالي ــول إىل الخدم ــكل الوص ي ش
ــا �ف ــا إضافيًّ ــاركون دعًم ــح المش ــة. ويُمن ــرف اليدوي ــة والح والخياط

ي تسمح لهؤلء الشباب بالتمتع بقدر أك�ب من الستقالية.
مؤسسات التمويل الصغ�ي الىت
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الفصل الرابع

ف - كيف تخطط برامجك وتطبقها دليل المستخدم�ي

ي هذا الفصل 
ي ضوء فهمك وتحليلك واستعراضك للفصول السابقة، ندعوك �ف

�ف

ي 
ي تنفيذها مع االأطفال والشباب �ف

ي ترغب �ف
امج واالأنشطة ال�ت إىل تخطيط ال�ب

ضوء سياقك الخاص.

ف ســ�ي برامجــك الحاليــة، فــإن هــذا الفصــل  بالنظــر إىل التطلــع إىل تنفيــذ برامــج أو أنشــطة جديــدة بشــأن التعليــم مــن أجــل بنــاء الســام ومنــع العنــف أو إىل تحســ�ي

، مــع العلــم أن الخطــوات المحتملــة المقــرر  يرشــدك إىل أفضــل الســبل الممكنــة لتصميــم برامجــك وتخطيطهــا وتنفيذهــا بإدخــال منهــج أصــول التدريــس التحويــىي

امتثالها ليست إلزامية أو شاملة.

ف  ف لأهــداف برامجــك، بــل بالأحــرى انظــر إليهــم عــى أنهــم أصحــاب مصلحــة رئيســي�ي ف ســلبي�ي ومــن المهــم أل تنظــر إىل الشــباب الآخريــن عــى أنهــم مجــرد متلقــ�ي

اك  ــإ�ش ــاه ب ــك كل خطــوة مــن الخطــوات أدن ــا. وستســمح ل ــط برامجــك وتصميمه ــا وتخطي ي يجــب معالجته
ــىت ــد الحتياجــات ال ــة لتحدي ــذ البداي تتشــارك معهــم من

الشباب الذين تشاركهم روح العمل وأصحاب المصلحة الآخرين حىت يشعروا بأهمية حضورهم وآرائهم وحىت تصبح احتياجاتهم متداخلة تداخًا هادًفا.

التخطيط والتحض�ي

الخطوة )1(: تحليل السياق الخاص بك

ف واحتياجاتهــم واســتعراض التحديــات  ي ملــف تعريــف المشــارك�ي
ي تحليــل الســياق مــن خــال النظــر �ف

نامــج أن تســتغرق بعــض الوقــت �ف مــن المهــم قبــل تنفيــذ ال�ب

ي يمكنــك 
ضافــة إىل الفــرص الــىت ي مســاعدة الشــباب عــى معالجــة تلــك القضايــا، بالإ

ي تؤثــر فيهــم والــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه مؤسســتك �ف
والقضايــا الــىت

الستفادة منها لتحقيق الأثر المنشود. 

ي ســياقك 
ي ضــوء دوافــع الســام والراعــات والعنــف �ف

ي الســياق الخــاص بــك �ف
ويمكنــك الرجــوع إىل التحليــل الشــامل لأفريقيــا الــوارد طيــة الفصــل الأول للنظــر �ف

الخاص.

الخطوة )2(: أدوات برنامج تعزيز الهوية وموضوعاتها ومجموعتها المستهدفة

ــرر تدشــينها.  ــادرة المق ــة المســتهدفة مــن وراء المب ــا والمجموع ــع والقضاي ــد الأهــداف والمواضي ــك، ســتحتاج إىل تحدي ــل الســياق الخــاص ب ي إطــار تحلي
�ف

ف عليهــا والمجموعــة  كــ�ي ــا محــددة تريــد ال�ت ي أي موضوعــات وقضاي
وبمجــرد تحديــد الهــدف العــام الــذي تريــد تحقيقــه مــن هــذه المبــادرة، عليــك أن تفكــر �ف

نامــج. ويجــدر بالذكــر أن الجوانــب المتعلقــة بالأهــداف والمواضيــع والقضايــا والمجموعــة المســتهدفة ترتبــط  ي ال�ب
اكهــا �ف ي إ�ش

ي ترغــب �ف
المســتهدفة المحــددة الــىت

ببعضها بعًضا، إذ ستتأثر أهدافك ومحتواك بالمجموعة المستهدفة 

ــا  ــك تدقيقه ــح بإمكان ــة، يصب ــات المختلف ــاء نظــرة شــاملة عــى هــذه المكون ــك. وبإلق ي أهداف
ــا �ف ــد معالجته ي تري

ــىت ــا ال ــات والقضاي ــل ســتؤثر الموضوع وبالمث

والتحقق أنها متكاملة ويعزز أحدها الآخر.

ي تنفيذه.
نامج الذي ترغب �ف ي تصميم ال�ب

وع �ف ي بناء السام ومنع العنف عند ال�ش
ي لتستعرض دور التعليم �ف

ويمكنك الرجوع إىل الفصل الثا�ف



20

بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

الخطوة )3(: تطوير أهداف التعلم

ي ســيتناولها والمجموعــة المســتهدفة، مــن المهــم بعــد ذلــك أن تضــع 
نامجــك الخــاص والقضايــا الــىت نامجيــة ل�ب بنــاًء عــى تحديــد الأهــداف ال�ب

نامج أو النشاط. ي نهاية ال�ب
ف �ف ي المشارك�ي

أهداًفا تعليمية محددة وقابلة للقياس توضح التغي�ي الذي تريد رؤيته �ف

نامــج أو النشــاط ســيكون المشــاركون قادريــن عــى ...«،  ف الأشــكال الســهلة لتأطــ�ي أهــداف التعلــم اســتخدام جملــة مثــل: »بنهايــة ال�ب ومــن بــ�ي

ي سيكتســبها المشــاركون مــن التجربــة 
ف يمكنــه تســليط الضــوء عــى الســلوكيات والمهــارات والمعرفــة الــىت ي تطبيــق إجــراء معــ�ي

ع �ف ومــن ثَــمَّ ا�ش

بنــاًء عــى الكفــاءات المطلوبــة لبنــاء الســام. ويســلط الفصــل الســادس )متابعــة التقــدم الُمحــَرز( الضــوء عــى المواقــف والمهــارات والمعرفــة 

ي يمكنك أن تتخذها مرجًعا لك وتكيفها بما يتناسب مع سياقك حسب الحاجة.
الرئيسة الىت

أمثلة لأهداف التعلم:

نامج، سيكون المشاركون قادرين عل: بنهاية ال�ب

ي مجتمعهم.	 
اع �ف ف تحليل الآثار والأسباب الجذرية لل�ف

ي تعالج الأسباب الجذرية المحددة.	 
اتيجيات تحويل الراع الىت تحديد اس�ت

رة من الراع.	  التعب�ي عن التعاطف تجاه المجموعات المختلفة المترف

ي مجتمعهم.	 
ف حملة لتعزيز السلم �ف تدش�ي

الخطوة )4(: مراعاة السياق

ي احتياجــات الســياق وأصحــاب المصلحــة  ي التخطيــط والتنفيــذ، يجــب مراعــاة الســياق مــن حولــك للتثبــت مــن أن خططــك تلــىب
ي أثنــاء مرحلــىت

�ف

. وقــد يكــون مــن المجــدي أن تحــدد المخاطــر المحتملــة وتحلــل كيفيــة  ي المجتمــع أو العنــف الهيــكىي
ي تفاقــم دوافــع الــراع �ف

وأنهــا ل تتســبب �ف

م، مع تعزيز التحولت الجتماعية. ي نهج شامل ومح�ت
نامج أن يعالج القضايا بصورة استباقية �ف معالجتها وكيف لل�ب

ي بنــاء الســام عــى مســتويات مختلفــة 
ســهام بفاعليــة �ف ي الإ

ي يواجههــا الشــباب �ف
ي الفــرص والتحديــات الــىت

ول يفوتــك أيًضــا التفكــ�ي �ف

ــاركة  ــودة مش ف ج ــ�ي ــن تحس ــتتمكن م ــة، س ــاركتهم المحتمل ــق بمش ــا يتعل ــات فيم ــذه الديناميكي ــم ه ــال فه ــن خ ــياقك. وم ي س
�ف

ي برامجك وأنشطتك.
الشباب لبناء السام �ف

أمثلة لأفعال الحركة:

ح/صف/عرِّف/أدرج...	  المعرفة: حدد/ا�ش

المهارات: طبق/حلل/دلل/استخدم/افحص...	 

/استعرض/اربط/وضح...	  المواقف: ع�ب

/نفذ...	  أ ك/أنىش م /أ�ش الإجراء: تواصل/ برهن/دعِّ
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الخطوة )5(: إعداد نهج المدرسة والمجتمع الشامل

اك أصحــاب المصلحــة والمؤسســات ذات  ي إعــداد نهــج المدرســة والمجتمــع الشــامل مــن خــال النظــر إىل إ�ش
مــن المهــم أن تفكــر منــذ البدايــة �ف

ي ضــوء تطبيــق هــذا النهــج، تتســع دائــرة 
ي حددتهــا. و�ف

ي يمكــن أن تســاعد عــى تحويــل القضايــا الــىت
ي يمكــن أن تدعــم برنامجــك والــىت

الصلــة الــىت

يحــة واســعة مــن  ي المجتمــع والأنظمــة المؤسســية والثقافــات. وعنــد تحديــد �ش
ــة التأثــ�ي �ف ــة تغيــ�ي الأفــراد إىل مرحل تطلعاتــك لتتخطــى مرحل

ي يقودهــا 
ف الذيــن يمكنهــم دعــم الإجــراءات الجماعيــة الــىت ف المحتملــ�ي كاء والمتعاونــ�ي أصحــاب المصلحــة، يمكنــك أيًضــا تحديــد المؤيديــن والــ�ش

ــز برامجــك  اكات مــع أصحــاب المصلحــة هــؤلء تعزي ي ســتنظمها، ويمكــن للــ�ش
ــىت ــوا جــزًءا مــن الحمــات أو الأنشــطة ال المشــاركون أو أن يكون

ي قدًما إىل الأمام.
وأنشطتك للمىف

ي بيئات تعلم آمنة.
ي �ف

الخطوة )6(: التخطيط للتعلم التشاركي والتعاو�ف

ي وكذلــك 
يجــاد نهــج التعلــم التشــاركي والتعــاو�ف ف تجــارب التعلــم التحويليــة، مــن المهــم التخطيــط لإ ي إطــار الســعي إىل ضمــان خــوض المشــارك�ي

�ف

ي تختارهــا متنوعــة بحيــث يحصــل المشــاركون عــى فرصــة للتعلــم مــن 
بيئــة تعليميــة آمنــة وشــاملة. ويجــب أن تكــون المجموعــة المســتهدفة الــىت

امــج، إذا مــا أُتيــح لــك ذلــك، قــد يعــزز  تجــارب بعضهــم بعًضــا وبنــاء عاقــات إيجابيــة، كمــا أن اختيــار مــكان أو مســاحة محايــدة لتنفيــذ ال�ب

. ف ف محتمل�ي أً لستقبال مشارك�ي نامج منذ الوهلة الأوىل مهيَّ ف بالأمان والندماج، ويجب أن يكون ال�ب شعور المشارك�ي

الخطوة )7(: تطوير قدرات الميرسين

ــق  ــدرات فري ــاء ق ي بن
ــن المهــم أن تســتثمر �ف ــة، م ــة وشــاملة وتشــاركية وتعاوني ــة آمن ــة تعليمي ــذ خططــك للحصــول عــى تجرب ــن أجــل تنفي م

بيــة التحويليــة وتعــزز  نامــج وأن تدربهــم عــى العنــارص الأساســية لل�ت ة �يــان ال�ب ي أثنــاء فــ�ت
ف �ف المي�يــن لديــك الذيــن ســيعملون مــع المشــارك�ي

ــذه  ــع إىل تنفي ــذي تتطل ــل ال ــداف العم ــة بأه ــى دراي ــوا ع ــىت يكون ــكان ح م ــدر الإ ــط ق ــة التخطي ي عملي
ــم �ف كه ــم وت�ش ــ�ي لديه ــارات التيس مه

ف أيًضا.  ي يمكن أن تلهم المشارك�ي
يجابية الىت ي السلوكيات والمواقف الإ

ي السياق نفسه، يشارك المي�ون �ف
وحساسياته. و�ف

ف - كيف تخطط برامجك وتطبقها دليل المستخدم�ي
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تصميم المحتوى

الخطوة )8(: رسم خريطة لمجالت المحتوى وموضوعاته

ف عــى تحقيــق  ي ستســاعد المشــارك�ي
عــداد، مــن المهــم أن تحــدد عنــارص المحتــوى وأنشــطة التعلــم والمنهجيــات المختلفــة الــىت بعــد مرحلــة التخطيــط والإ

ف  ف المشــارك�ي ات التعلــم الســابقة، بوســعك تمكــ�ي ي إطــار تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة التعليميــة والمحتــوى عــى أســاس خــ�ب
أهــداف التعلــم. و�ف

فهم عى توىلي مسؤولية تعليمهم وتعزيز شعورهم بأنهم يملكون زمام العملية. وتحف�ي

ي برامجك للتأكد من أنها تحويلية.
ي يمكنك تضمينها �ف

ي أعاه الضوء عى بعض المجالت الرئيسة للتعلم والنمو الىت
 يسلط الرسم البيا�ف

ف من تطوير وعي نقدي عن أنفسهم وكيفية ارتباطهم بالآخرين من أجل 	  ف المشارك�ي امج تصميًما يساعد عى تمك�ي ويجب تصميم محتوى الأنشطة أو ال�ب

ي الحوار وتعزيز تعاطفهم تجاه الأشخاص من خلفيات مختلفة، كما ينبغي أن يعزز قدراتهم عى التفك�ي 
ف والمشاركة �ف مناهضة القوالب النمطية والتمي�ي

امج والأنشطة أن تخلق مساحات  النقدي لمعالجة القضايا والروايات المختلفة ولم الشمل وبناء عاقات إيجابية وجسور من الثقة. عاوة عى ذلك، عى ال�ب

عادة تصور الحتمالت وإيجاد بدائل وحلول غ�ي عنيفة وإيجاد مساحات للعمل مًعا عى تحويل مجتمعاتهم من خال الإجراءات الجماعية. وقبل  للشباب لإ

هم وتساعدهم عى تطوير مسؤولياتهم الفردية والجماعية، وبالنتيجة  ء، يجب أن تمّكن هذه التجارب الشباب من أن يصبحوا أسوة حسنة لغ�ي ي
كل سش

يتعزز إحساسهم بالهدف والنتماء إىل مجتمع عالمي ويقوى.

ي بنــاء الســام وتوطيــد ترابطهــم مــع الآخريــن وتطويــر عاقــات إيجابيــة، فضــًا عــن 
نامــج تعزيــز مشــاركة الشــباب وانخراطهــم �ف والغايــة مــن هــذه الأنشــطة أو ال�ب

ي مجتمعاتهم.
ي ن�ش ثقافة السام وتعلم العيش مًعا �ف

سهام �ف الإ
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نامجك الخطوة )9(: وضع جدول أعمال ل�ب

نامجــك أو نشــاطك، مــع تخصيــص وقــت كاٍف لستكشــاف كل موضــوع بأســاليب تشــاركية وتعاونيــة لتحقيــق أهــداف التعلــم  ضــع جــدول أعمــال مفصــل ل�ب

ي حددتها.
الىت

الخطوة )10(: تصميم جلساتك وأنشطتك

 . ف ي ستســتخدمها لتقديــم عنــارص المحتــوى وتعزيــز كفــاءات المشــارك�ي
اعتمــاًدا عــى حجــم برنامجــك، صمــم بالتفصيــل الجلســات والأنشــطة المختلفــة الــىت

ي يمكنك تخصيصها حسب الحاجة لتقوية برامجك. 
ويتضمن الفصل الخامس من هذا الدليل مجموعة من الأنشطة الىت

ات التعلم التحويلية الخطوة )11(: تسهيل خ�ب

ف لديهــم أفكارهــم الخاصــة عــن بنــاء  ــق وجــود مي�يــن مدربــ�ي ي إطــار تحقُّ
ي تجربــة هادفــة تســتند إىل مناهــج تعليميــة تحويليــة. و�ف

ف �ف اك المشــارك�ي يجــب إ�ش

. ف لتجربة التعلم التحويىي السام، سوف تتاح لديك المزيد من الفرص للمشارك�ي

الخطوة )12(: متابعة التقدم الُمحَرز

ي برنامجــك ورصــده. 
ف فــرص لمتابعــة التقــدم الُمحــَرز �ف نامــج، بدايــة مــن التخطيــط وصــوًل إىل النتهــاء، ســوف تتــاح لــك وللمشــارك�ي ة �يــان ال�ب طــوال فــ�ت

ويستعرض الفصل السادس مزيًدا من التفاصيل بخصوص كيفية متابعة التقدم الُمحَرز.

ف - كيف تخطط برامجك وتطبقها دليل المستخدم�ي
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الفصل الخامس

الأنشطة

اعي  ي يمكنك تخصيصها ل�ت
يتضمن هذا الفصل مجموعة من االأنشطة ال�ت

ي ستستخدمها لضمان 
احتياجات السياق الخاص بك ويدلك عىل  االأنشطة ال�ت

ف عىل تجارب تعليمية تحويلية. حصول المشارك�ي

، وهمــا: تعزيــز المعرفــة والمهــارات لبنــاء  ف ف تعليميتــ�ي مــة خصيًصــا للشــباب مــن ســن 12 إىل 30 عاًمــا وتشــتمل عــى وحدتــ�ي ي هــذا الدليــل مصمَّ
حــة �ف إن الأنشــطة المق�ت

ي أي وحــدة، فإننــا نوصيــك 
ف أنــه بإمكانــك اســتخدام أي مــن الأنشــطة �ف ي حــ�ي

ابطتــان، و�ف الســام والعمــل مًعــا لتلبيــة احتياجــات مجتمعاتنــا. وهاتــان الوحدتــان م�ت

ي يمكــن للشــباب أن يشــاركوا 
ف عــى الإجــراءات والمبــادرات الملموســة الــىت كــ�ي بــأن تمــد يــد العــون لبنــاء المعرفــة وتعزيــز المهــارات مــن أجــل إرســاء الســام أوًل ثــم ال�ت

ي قدًمــا إىل الأمــام حيــث يتمكــن الشــباب مــن تعزيــز كفاءاتهــم 
ي تدشــينها وقيادتهــا. وهــذا ل شــك يســاعد عــى دفــع عجلــة التحــولت الفرديــة والجماعيــة للمــىف

�ف

ضافــة  ي مجتمعاتهــم، بالإ
ي أســس التفكــ�ي النقــدي وتوســيع آفاقهــم مــن أجــل التوصــل إىل بدائــل لتســوية القضايــا �ف

ف ناقــدة بواقعهــم وتبــىف ليصبحــوا أكــ�ش وعًيــا بعــ�ي

هم. إىل تعلم مبادئ العمل الجماعي مع الآخرين من خال تعزيز مهارات التصال والحوار المهمة ليصبحوا فيما بعد أسوة حسنة لغ�ي

ــام  ــة القي ــة تعليمــات بشــأن كيفي ــات الأساســية عــن الموضــوع برفق ــب بعــض المعلوم ــة، بجان ــات عــن الأهــداف والمــواد المطلوب ســتجد تحــت كل نشــاط معلوم

بالنشاط والستفادة من الموارد المتاحة.

: عند تحديد الأنشطة، يرجى مراعاة ما يلي

بوســعك تخصيــص جميــع الأنشــطة لمجموعتــك وتكييــف المــواد والوقــت والموضوعــات، كمــا يمكنــك إضافــة أســئلة أو حــذف بعضهــا وإضافــة مــواردك 	 

الخاصة للتكيف مع احتياجات مجموعاتك وسياقاتها الخاصة.

ح لتخطيــط برامجــك وتنفيذهــا مــع الشــباب باســتخدام إطــار 	  ف وتعــرُّف النمــوذج المقــ�ت قبــل النتقــال إىل الأنشــطة، نوصيــك أوًل بتصفــح دليــل المســتخدم�ي

. تعليم الأخاقيات ومنهج التدريس التحويىي

ي 	  ي يمكــن أن تلــىب
ليــس ثمــة ترتيــب محــدد ســلًفا لاأنشــطة، ونوصيــك بمتابعــة وحــدات التعلــم وتحديــد مســار التعلــم الخــاص بــك واختيــار الأنشــطة الــىت

أهدافك واحتياجاتك.
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الوحدة التدريبية )1( - تعزيز المعرفة والمهارات لبناء السالم

ف ف والتمي�ي 1. الصور النمطية والتح�ي

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

 	 . ف ات ذات الصلة عن التمي�ي ف ي تسفر بها القوالب النمطية والتح�ي
توضيح الكيفية الىت

ي الآخرين.	 
ات وكيف تؤثر سلوكياتهم �ف ف ي التح�ي

التفك�ي �ف

ي التعليم.	 
، ومنها الفرص �ف ف ات والتمي�ي ف اتيجيات التغلب عى تحديات الصور النمطية والتح�ي تحديد كيفية اس�ت

حة: 90 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

ي وأقام تخطيط وسبورة بيضاء.
المواد: أوراق ماحظات لصقة وأوراق اللوح الور�ت

وصف النشاط

ي تفاعاتنا مع بعضنا بعًضا.	 
ف �ف ات وصور التمي�ي ف ف وتقديم الأنشطة من خال استعراض كيفية تأث�ي الصور النمطية والتح�ي حيب بالمشارك�ي ال�ت

ي الشــارع أو زعيــم 	 
طــة أو أســتاذ أو شــخص يعيــش �ف اكتــب عــى الأوراق الاصقــة شــخصيات أو أدواًرا اجتماعيــة مختلفــة، عــى ســبيل المثــال ضابــط �ش

ف  ي مــن وطــأة التميــ�ي
ي عــادة مــا تعــا�ف

ف بعــض الشــخصيات الــىت ي ومــا شــابه ذلــك، وتأكــد مــن تضمــ�ي
ي أو مــزارع أو ســياسي أو نجــم ســينما�أ

ي أو مــر�ف
ديــىف

ة للجدل. أو الشخصيات المث�ي

يطــة أل يعــرف المشــاركون مــا المكتــوب عليها، 	  ي دائــرة وتحــرك خلفهــم لتثبــت عــدًدا مــن الأوراق الاصقــة عــى ظهورهــم، �ش
ف إىل الوقــوف �ف ادُع المشــارك�ي

ي المجموعة.
ثم اطلب إليهم التحرك والبحث عن شخصيات مختلفة �ف

عندمــا مقابلــة شــخص مــا، عليهــم محاولــة التفاعــل مــع هــذا الشــخص حســب الســم الملصــق عــى ظهــره كمــا لــو كانــت شــخصية هــذا المشــارك هــي 	 

ــد مــن أن  ــك أن تتأك ف اســم الشــخصية الملصقــة عــى ظهــره. وعلي ي تخمــ�ي
ــدأ المشــارك الآخــر �ف ــم يب ــها شــخصية الســم الملصــق عــى ظهــره ث نفُس

، ثــم واصــل  ة بأســماء الشــخصيات الملصقــة عــى ظهورهــم أو حــىت يلمحــون إليهــا تلميًحــا غــ�ي مبــا�ش ون بعضهــم بعًضــا مبــا�ش ف ل يخــ�ب المشــارك�ي

ف عى التحرك والتفاعل مع أك�ب عدد ممكن من الأشخاص. تشجيع المشارك�ي

، وســاعدهم عــى اســتخاص المعلومــات المســتفادة مــن 	  ف ف أم واقفــ�ي ي دائــرة، ســواٌء كانــوا جالســ�ي
ف إىل التجمــع �ف بعــد مــرور 10 دقائــق، ادُع المشــارك�ي

ي 
ف تجاهــه؟ ومــا المواقــف المزعجــة أو غــ�ي المريحــة الــىت هــذا النشــاط بتوجيــه أســئلة مثــل: مــاذا حــدث؟ ومــا شــعوركم؟ وهــل شــعر أي منكــم بالتميــ�ي

تعرضتم لها؟ وكيف تمكنتم من تسوية هذه الأمور؟

فصاح عن الشخصية الموجودة عى ظهره؟ وادُعهم إىل إزالة الورقة الاصقة من عى ظهورهم لكتشاف هذه الشخصية.	  اسألهم َمْن يمكنه الإ

ي 	 
ي التحديــات الــىت

ف عــن رأيهــم �ف ــاًء عــى مــا حــدث خــال النشــاط أعــاه، ثــم اســأل المشــارك�ي ف بن ف والتميــ�ي اســتعرض القوالــب النمطيــة وصــور التحــ�ي

. ف ات وصوًل إىل التمي�ي ف ي من الصور النمطية وناقش معهم كيف تؤدي القوالب النمطية إىل ظهور التح�ي
يواجهها من يعا�ف

ــن أو 	  ف الآخري ــاداة المشــارك�ي ــم فقــط ول يجــوز اســتخدامها خــارج النشــاط لمن ــت لغــرض التعل ــح أن الملصقــات المســتخدمة كان وري توضي مــن الــرف

مضايقتهم.

ي تعلمــوا بهــا أوجــه 	 
ف إىل تشــكيل مجموعــات مــن 4 - 6 أشــخاص واطلــب إليهــم إجــراء جلســات حواريــة وتحديــد الطرائــق المختلفــة الــىت ادُع المشــارك�ي

ات التعليميــة أن تــؤدي إىل تكويــن قوالــب نمطيــة ســلبية خاصــة فيمــا يتعلــق بمختلــف الفئــات  الصــور النمطيــة الســلبية، وهــذا يتضمــن كيــف يمكــن للخــ�ب

العرقية والجنسية والدينية والطبقة الجتماعية.

ف عــى تطويــر مفاهيــم 	  اتيجيات بشــأن كيــف يمكــن للتعليــم أن يســاعد عــى كــ� القوالــب النمطيــة الســلبية وأن يعــ�ي ف تحديــد اســ�ت اطلــب إىل المشــارك�ي

ي المجتمع، وادُع المجموعات أيًضا إىل مشاركة ما ناقشوه مع المجموعات الأخرى.
نقدية بخصوص مختلف الأشخاص �ف

ي قــد يتبنَّونهــا بأنفســهم، ثــم ادُعهــم إىل المشــاركة 	 
ي أثنــاء النشــاط وتلــك الــىت

ي نُوقشــت �ف
ي الصــور النمطيــة المختلفــة الــىت

ف عــى التفكــ�ي �ف ُحــثَّ المشــارك�ي

ي المجتمع.
ف �ف ي تفاعاتهم مع أشخاص مختلف�ي

ف من أجل التغلب عى تحديات هذه القوالب النمطية �ف ي القيام بإجراء أو إجرائ�ي
�ف
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أسئلة التفك�ي النقدي

ي تفكك مجتمعك وتجعل من الصعب بناء جسور من الثقة؟	 
ما الصور النمطية الرئيسة الىت

اتك وأحكامك المسبقة؟	  ف ي يمكن أن تساعدك عى أن تصبح أك�ش وعًيا بتح�ي
ما الممارسات الىت

المراجع المفيدة:

	 Stereotypes, Prejudice, and Discrimination, Principles of Social Psychology - 1st International Edition by Dr. Rajiv 

Jhangiani and Dr. Hammond Tarry

https://opentextbc.ca/socialpsychology/part/chapter-12-stereotypes-prejudice-and-discrimination/ 

	 Making textbook content inclusive: A focus on religion, gender, and culture, UNESCO 

https://www.unesco.de/sites/default/files/09-2018/Making20%textbook20%content20%inclusive.pdf 

 

عالمية النقدية 2. محو الأمية الإ

أهداف التعلم:

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

عام المختلفة.	  ف الروايات الرائجة عى وسائل الإ معرفة تح�ي

التعب�ي عن وجهات نظر وروايات أك�ش أهمية لما يُتداول عامة عى وسائل الأعام.	 

حة: 60 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

المواد: أوراق A4 وأوراق ملونة وقصص إخبارية مطبوعة أو قصاصات.

https://opentextbc.ca/socialpsychology/part/chapter-12-stereotypes-prejudice-and-discrimination/
https://www.unesco.de/sites/default/files/09-2018/Making20%textbook20%content20%inclusive.pdf
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عالمية المختلفة وتحليلها وتقييمها وتداولها. عالمية إل القدرة عل الوصول إل الرسائل الإ يش�ي محو الأمية الإ

: كما تشتمل عنارص محو االأمية االأخرى عىل ما يىلي

محو الأمية المعلوماتية: الحصول عى المعلومات "عند الحاجة إليها" وتحديدها وتقييمها واستخدامها.	 

ها عى أساس المعرفة بالمعاي�ي الصحفية المقبولة".	  ها ون�ش محو الأمية الإخبارية: "متابعة الأخبار وتفس�ي

عامية".	  ي الرسائل الإ
ي والريح �ف

ات والقمع الضمىف ف عامية النقدية: تحديد "التح�ي محو الأمية الإ

نت".	  ن�ت ف عى "المساحات المتاحة عى الإ ك�ي محو الأمية الرقمية: ال�ت

محو الأمية البرية: تحليل "الرسومات والصور".	 

محو الأمية العلمية: دراسة "المفاهيم التحليلية".	 

وصف النشاط

ي تراهــا واقعيــة 	 
عــام الرئيســة أو وســائل التواصــل الجتماعــي، ولــك أن تضيــف مزيًجــا مــن القصــص الــىت تحديــد بعــض القصــص المتداولــة عــى وســائل الإ

ي تحتوي عى معلومات خاطئة.
ة أو تلك الىت ف ي تراها متح�ي

ها الىت أو غ�ي

نــت، فــا 	  ن�ت ي وعــاء أو صنــدوق أو قبعــة. وإذا كنــت تفعــل ذلــك عــ�ب الإ
ة، ثــم اطــِو الأوراق أو لفهــا وضعهــا �ف اكتــب عناوينهــا عــى قصاصــات ورقيــة صغــ�ي

يزال بإمكانك عمل صندوق للقصص وإزالة ما تريده منها.

ي هــذا الوقــت الــذي يضطــر فيــه النــاس إىل التقيــد بإجــراءات التباعــد الجتماعــي 	 
قــدم النشــاط وناقــش ســبب أهميــة القــراءة النقديــة لاأخبــار، وبخاصــة �ف

. والحظر لمتابعة الأخبار أك�ش من أي وقت مىف

ف بإزالــة قطعــة مــن الــورق واحــدة تلــو الأخــرى ثــم قــراءة الخــ�ب بنــاًء عــى العنــوان الــذي يلتقطونــه. وإذا 	  ، اســمح للمشــارك�ي إذا كنــت داخــل فصــل مــدرسي

ف باختيار اللون لتقرأ عليهم العنوان المقابل. ، يمكنك الكتابة عى قصاصات الورق بألوان مختلفة والسماح للمشارك�ي ي
و�ف ي بيئة تعليم إلك�ت

كنت �ف

لقــاء نظــرة نقديــة عــى عنــارص الأخبــار. ومــن المفيــد كتابــة 	  ف أدنــاه لإ ناقــش كل خــ�ب مــن زوايــا مختلفــة. ويمكنــك الســتعانة ببعــض الأســئلة كمــا هــو مبــ�ي

ي بحيــث يمكــن للطــاب رؤيتهــا 
و�ف ي مربــع الدردشــة أو مشــاركتها عــى شاشــة اجتمــاع إلكــ�ت

هــذه الأســئلة عــى ورق A4 أو ورق مقــاس الخطــاب أو مشــاركتها �ف

ي أثناء مناقشة كل عنر من عنارص الأخبار
�ف

ماذا يُقال؟– 

من يعرض القصة؟ أو ما المصدر؟– 

عامية وسجلها الحافل؟–  ما خلفية المؤلف أو المؤسسة الإ

لماذا يقولون ذلك؟– 

ما التفاصيل غ�ي المدرجة؟– 

كيف يُقال مثل هذا بأسلوب مغاير؟– 

ما وجهات النظر أو الروايات الأخرى؟– 

من يتأثر بها؟– 

من المستفيد من المنظور أو ال�د المقدم؟– 

الأنشطة
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أنِه النشاط باستعراض أهمية التفك�ي النقدي خال هذه الأوقات العصيبة مع عدم التسليم بصحة الأخبار المتداولة عى وسائل التواصل الجتماعي 	 
المختلفة.

أسئلة التفكري النقدي 

ء الجديد الذي تعلمته من الجلسة؟	  ي
ما الىش

سهام؟	  ي تكوين رأيك ورأي زمائك ورأي مجتمعك؟ وكيف يكون هذ الإ
ي تسهم �ف

عامية الرئيسة الىت ما المصادر الإ

عامية؟	  ي محو الأمية الإ
كيف يمكنك تعزيز مهاراتك �ف

 المراجع المفيدة:

	 Media and information literacy: reinforcing human rights, countering radicalization and extremism, UNAoC and UNESCO 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371 

	 Do you speak MIL - Media and Information Literacy: A Handbook for Jordanian CSOs, UNESCO

https://en.unesco.org/sites/default/files/do_you_speak_mil_-_a_handbook_for_csos.pdf 

 

3. رسم خريطة التعاطف

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

تحديد الفئات المختلفة واحتياجاتها وكذلك أوجه الشبه والختاف.	 

ي مواقف مجموعات مختلفة من الناس الذين سمعوا وجهات نظر متنوعة من زمائهم.	 
التفك�ي �ف

حة: 60 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

المواد: أوراق فارغة للكتابة وأقام.

ي جوهر جميع العاقات المتسقة المنطوية عى تقديم الرعاية، بما يدفعك إىل أن تضع نفسك مكان الآخرين 
"يكمن التعاطف �ف

، وهما: التحليل والتعاطف بعقولنا  ف لدى الب�ش ف مهمت�ي ف صفت�ي لتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم وتتألم لألمهم. فالتعاطف يجمع ب�ي

اح الحلول.  وقلوبنا. أما التحليل، فهو جمع الحقائق عن مشكلة ما ومراقبة الظروف المحيطة بها وتحديد الأسباب الجذرية لها واق�ت

َّه".
وأما التعاطف، فهو شعورك بالآخر وشعورك بآلمه ومعاناته وما �َّه وما رصف

»فْلنَتعلَّم أْن نعيَش مًعا«

بية الأخالقّية ّ ف الّثقافات والأديان لل�ت برنامج الّتواصل ب�ي

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371
https://en.unesco.org/sites/default/files/do_you_speak_mil_-_a_handbook_for_csos.pdf
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أسئلة التفكري النقدي 

ي ذلك؟	 
أي المجموعات المحددة تعاطفت معها بسهولة وي�؟ وأيها كان أك�ش صعوبة؟ وما السبب �ف

شكالية؟	  ي استشكل عليك إظهار التعاطف تجاهها؟ وكيف تمكنت من اجتياز هذه الإ
أي العاقات الىت

وصف النشاط

ف إىل تكوين مجموعات من 4 أشخاص.	  ادُع المشارك�ي

ي 	 
اطلــب إليهــم تحديــد حالــة معينــة ذات صلــة بســياقهم، وقــد تكــون هــذه الحالــة نزاًعــا أو كارثــة طبيعيــة أو نوًعــا آخــر مــن الحــوادث الجتماعيــة الــىت

وقعت حديًثا.

طــة 	  ف وال�ش ي مجتمعهــم عــى عاقــة بهــذه الحالــة أعــاه، مثــل الأطفــال والآبــاء والقــادة السياســي�ي
ادُعهــم إىل تحديــد مجموعــات مختلفــة مــن الأشــخاص �ف

ف وما شابه. ف وأصحاب الأعمال والاجئ�ي ف وسائقي سيارات الأجرة والباعة المتجول�ي ف الصحي�ي والعامل�ي

ة.	  ة، عى أن يكون اسم المجموعة أعى الدائرة مبا�ش ارسم دائرة لكل مجموعة عى ورقة كب�ي

اسألهم عن الفئات الأك�ش ضعًفا وعن أولئك الأوفر حظًّا.	 

ي هذه الحالة.	 
ي قد تتحملها المجموعات المختلفة �ف

اسألهم عن المسؤولية الىت

ي كل مجموعــة مــن المجموعــات المحــددة ومناقشــة مواقفهــم واكتــب بعــض احتياجــات كل مجموعــة داخــل كل دائــرة واطلــب 	 
ف إىل النظــر �ف ادُع المشــارك�ي

ف الحتياجات باستخدام الخطوط أو الرموز. ف أوجه الصلة ب�ي إليهم تعي�ي

ي حالــة كل مجموعــة وعــرض الأســئلة ومشــاركة وجهــات 	 
ــا �ف ي للنظــر حقًّ

ف أن يتبادلــوا المشــورة مــع بعضهــم بعًضــا وامنحهــم الوقــت الــكا�ف اســأل المشــارك�ي

نظرهم الخاصة ومناقشتها.

ف احتياجــات المجموعــات المختلفــة وســلط الضــوء عــى أهميــة دعــم بعضنــا بعًضــا وتعزيــز صــور تعاطــف 	  ناقــش أي أوجــه تشــابه أو اختافــات فيمــا بــ�ي

بعضنا مع بعض.

ف إىل مشاركة أفكارهم والدروس المستفادة من النشاط.	  ادُع المشارك�ي

قرار برفاهية الجميع.	  اختتم بلحظة تدبر أو تأمل أو صاة أو بأغنية أو قصيدة من أجل الإ

ي عمل الرسوم الكاريكاتورية من أجل السالم
4. المشاركة �ف

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ي يرونها من حولهم.	 
تحديد الحلول للتحديات الىت

ي العمل مًعا لتحويل واقعهم الجتماعي.	 
توسيع مداركهم ومهاراتهم �ف

ي مواقف مجموعات مختلفة من الناس الذين سمعوا وجهات نظر متنوعة من زمائهم.	 
التفك�ي �ف

حة: 90 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

ة ومواد الرسم. المواد: أوراق كب�ي

الأنشطة
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وصف النشاط

 	. ف ي مجموعات من 4 إىل 6 أشخاص ليصبح لديك 4 مجموعات عى الأقل من المشارك�ي
ف �ف نظم المشارك�ي

ي عمــل رســم كاريكاتــوري 	 
ة واطلــب إليهــم تقســيم الورقــة بالكامــل إىل 8 مربعــات، موضًحــا أنهــم سيشــاركون خــال النشــاط �ف اعــط كل مجموعــة ورقــة كبــ�ي

ي كل مربع عى حدة. 
بسيناريوهات مختلفة مرسومة �ف

ي 	 
ــف �ف ــذا الموق ف له ــيناريوه�ي ــم س ــا ورس ــم وتحديده ي مجتمعه

ــة �ف ــف الحالي ف أو العن ــ�ي ــور التمي ــة ص ــة مناقش ــب إىل كل مجموع ــة الأوىل، اطل ي الجول
�ف

. ف ف الأولي�ي المربع�ي

ي كل مــرة ترســم كل 	 
ح لهــم أن كل مجموعــة ســتمرر الآن الرســوم الكاريكاتوريــة الخاصــة بهــا إىل مجموعــة أخــرى عــى مــدى ثــاث جــولت أخــرى و�ف ا�ش

ف للوضــع للمســاعدة عــى البحــث عــن الحــل، ثــم وضــح لهــم أن كل مجموعــة لديهــا متســع مــن الوقــت لمناقشــة المشــكلة  ف إضافيــ�ي مجموعــة ســيناريوه�ي

ي 
ة الــىت ة )الرابعــة(، ترســم كل مجموعــة الســيناريوهات الأخــ�ي ي الجولــة الأخــ�ي

. و�ف مناقشــة هادفــة مــع تقديــم الحلــول الممكنــة قبــل رســم الســيناريو التــاىلي

ي للمشكلة الأولية.
توضح الحل النها�أ

بمجــرد اكتمــال الرســم، ادُع مجموعــات الرســوم الكاريكاتوريــة إىل أن تلتقــي وتناقــش مًعــا ســبل حــل المشــكات الحاليــة واطلــب إليهــا مناقشــة الَمواطــن 	 

ي سُيعولون فيها عى البدائل.
ي سيواجهون فيها التحديات والَمواطن الىت

جون فيها بالنجاح المحقق والَمواطن الىت ي سيتوَّ
الىت

ف والعنف من وجهة نظرهم.	  حة لصور التمي�ي ز الحلول المق�ت ف إىل عمل رسومات كاريكاتورية خاصة بهم ت�ب ادُع المشارك�ي

    

5. تقليص الجزر

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ي الآخرين.	 
ي أنفسنا و�ف

ي كيفية تأث�ي اختياراتنا �ف
التفك�ي �ف

ي تحويل المواقف العصيبة من دون اللجوء إىل العنف.	 
ي وجهات نظر نقدية بشأن دورنا �ف

تبىف

ي المجتمع ومناقشتها.	 
ف �ف تعرُّف المظالم الجتماعية وصور التمي�ي

حة: 90 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

ة لإجراء النشاط. ات صوت ومساحة كب�ي المواد: صحف وموسيقى ومك�ب

أسئلة التفك�ي النقدي

حتها مجموعتك؟	  ي اق�ت
ما البديان الآخران للحلول الىت

اعات والمشكات؟ وكيف نتغلب عليها؟	  ف مكانات والآليات الجديدة لحل ال�ف ي تحول دون استحضار الإ
ما العوامل الىت
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وصف النشاط

ف أن 	  ح للمشــارك�ي ي مســاحة مفتوحــة، انــ�ش صفحــات الجرائــد عــى الأرض مــع التأكــد مــن وجــود فجــوات بينهــا. وانــ�ش العديــد مــن الصفحــات ابتــداء وا�ش
�ف

كل صفحة تمثل جزيرة وأن المياه حول الجزر مليئة بالتماسيح وأن هذه التماسيح تبتعد عندما يكون هناك موسيقى صاخبة ورقص فقط.

ف أن يتجولــوا حــول الجــزر مــن دون أن يطــؤوا عليهــا، ثــم اطلــب إليهــم الصعــود إىل جزيــرة كلمــا توقفــت 	  شــغل بعــض الموســيقى واطلــب إىل المشــارك�ي

نقاذ أنفسهم من التماسيح. أطفئ الموسيقى دوريًّا. الموسيقى لإ

ي نهايــة المطــاف، لــن 	 
ــا ويصبــح كل منهــا أكــ�ش ازدحاًمــا. و�ف ي كل مــرة تبــدأ فيهــا بتشــغيل الموســيقى بحيــث يتقلــص عــدد الجــزر تدريجيًّ

أزل جزيــرة أو جــزًرا �ف

، وأولئــك الذيــن ل يســتطيعون الوصــول إىل جزيــرة يكونــون خــارج اللعبــة. واصــل اللعــب حــىت تبقــى جزيــرة واحــدة  ف يكــون ثمــة مــكان لجميــع المشــارك�ي

ف من اللعبة. فقط ويخرج معظم المشارك�ي

ــا ومــا إىل 	  ف داخليًّ ف أو النازحــ�ي اعــات والهجمــات العنيفــة وقضايــا الاجئــ�ي ف يمكنــك أيًضــا إنشــاء حــالت مــن النقســامات المجتمعيــة والكــوارث الطبيعيــة وال�ف

اعات والعنف. ف ذلك لجعل اللعبة أك�ش تحديًا ولربطها جيًدا بالواقع المحىي لل�ف

دارة حوار:	  ي يمكنك توجيهها لإ
ف ما حدث. وهذه بعض الأسئلة الىت عندما تنتهي اللعبة، ناقش مع المشارك�ي

ماذا حدث عندما كان عدد الجزر قليًا؟– 

كيف كان رد فعل الناس؟– 

كيف شعرت عندما لم تتمكن من الوصول إىل جزيرة وخرجت من اللعبة؟– 

كيف تحمي مساحتك الخاصة؟– 

هل ساعدت الآخرين؟– 

ي الحياة الواقعية؟ كيف ذلك؟– 
هل هذا مشابه لما يحدث �ف

ف وما إىل ذلك.	  ف التحديات الأخاقية للبقاء ومشاركة الموارد والشمولية وحماية المستضعف�ي اربط اللعبة بمواقف حقيقية وناقش مع المشارك�ي

اعــات أمــر طبيعــي وقــد تصبــح عنيفــة عندمــا يعجــز النــاس عــن المشــاركة والتعــاون والتضامــن مــع 	  ف ف أطــراف الحديــث للقــول إن ال�ف تبــادل مــع المشــارك�ي

ي ارتباطاتنا مع بعضنا بعًضا.
الآخرين وناقش ما يمكن أن يساعدنا عى أن نتحى بالأخاق �ف

ف إىل استخدام مذكرات التعلم الخاصة بهم لتدوين ما تعلموه من هذا النشاط.	  ادُع المشارك�ي

أسئلة التفك�ي النقدي

ي واجهتها خال النشاط؟ وبماذا شعرت؟ وهل ثمة أي عوامل واجهتها )أمور حدثت 	 
ما الصعوبات الىت

معك وتتكون حسب استجابتك للموقف(؟ وكيف يمكن إدارة تلك العوامل من وجهة نظرك؟

ها بإيجابية؟	  ي تود تغي�ي
ي شهدتها والىت

ف الىت هل لك أن تذكر بعض صور المظالم والتمي�ي

الأنشطة
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ي
6. شجرة حيا�ت

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ي تكوين هذه الهوية.	 
ي هويتهم وما أسهم  �ف

التفك�ي �ف

معرفة كيفية تكوين هويتهم وعاقتها بهويات الآخرين.	 

ي حياتهم خاصة والمجتمع عموًما.	 
ابط �ف التعب�ي عن كيفية تأث�ي ال�ت

حة: 60 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

يط لصق. ة لكل متعلم ومواد رسم و�ش المواد: أوراق كب�ي

وصف النشاط

ة بمســاحة الورقــة، عــى أن تكــون الشــجرة مجــرد مخطــط يتضمــن الجــذور والجــذع والأغصــان والأوراق 	  ف بــأوراق وادعهــم إىل رســم شــجرة كبــ�ي زود المشــارك�ي

والفواكه والزهور.

ي المنطقــة المقابلــة، مــع منحهــم 	 
ف لهــم أن الأجــزاء التاليــة مــن الشــجرة تمثــل جوانــب مختلفــة مــن حياتهــم وســجل إجاباتهــم عــن الأســئلة أدنــاه �ف بــ�ي

ي الإجابة.
ي حياتهم وأن ل يتعجلوا �ف

. ومن المهم أن يأخذ المشاركون متسًعا من الوقت للتفك�ي �ف الوقت الكاف للتفك�ي

ي هي محور حياتك؟– 
الجذور - ما المعتقدات المهمة الىت

ي حياتك؟– 
الجذع - من هم الأشخاص المهمون �ف

الفروع - ما نقاط قوتك؟– 

ي حياتك؟– 
ي مررت بها �ف

أوراق الشجر - ما التجارب العصيبة الىت

الزهور - ما الذي يجعلك سعيًدا؟– 

الفواكه - ما هي بعض أهم إنجازاتك؟– 

كائهم. وبمرور الوقت، اطلب إليهم تبادل الأدوار.	  ف أن يشاركوا قصة شجرة حياتهم مع �ش اطلب إىل المشارك�ي

ي أرجــاء الغرفــة وهــم يمســكون بشــجرتهم أمــام صدورهــم. ومــع كل دقــة جــرس أو صــوت، يتحــرك المشــاركون ليبحثــوا 	 
ف التحــرك �ف اطلــب إىل المشــارك�ي

كاء إىل التحــرك نحــو  ف مــن جوانــب شــجرتهم والســتماع إليهــم. ودق الجــرس كل بضــع دقائــق لدعــوة الــ�ش يــك جديــد لمشــاركة جانــب أو جانبــ�ي عــن �ش

كاء جد،د مع التأكد من أنهم سيتحدثون إىل خمسة آخرين عى الأقل. �ش

ي أثناء المشاركة مع بعضهم بعًضا.	 
ء آخر مهم وجدوه �ف ي

ي دائرة ومشاركة أوجه التشابه والختاف وأي سش
ف إىل التحرك �ف ادُع المشارك�ي

ي تجمعنــا مًعــا وكيــف يمكــن لاأشــجار 	 
كة الــىت نســانية المشــ�ت ي مــا يمكــن أخــذه دائًمــا مــن هــذا النشــاط ومشــاركته، مــع إبــراز الإ

ف إىل التفكــ�ي �ف ادُع المشــارك�ي

ة وجميلة. المختلفة أن تصبح غابة كب�ي

"أوبونتو -أنا ما أنا عليه بسبب هوياتنا جميًعا"

ي كتابــه »مــن دون التســامح لــن يكــون هنــاك مســتقبل«، يقــول ديزمونــد توتــو مــا يــىي عــن فلســفة أوبونتــو: "إن الشــخص 
�ف

ي 
ــًدا بالتهديــد والجميــع �ف ــا هــو موجــود لخدمتهــم ول يشــعر أب الــذي يتبــىف فلســفة أوبونتــو منفتــح عــى الآخريــن ودائًم

 ، ي تتــأ�ت مــن معرفــة أنهــم جــزء أصيــل مــن المجتمــع الكبــ�ي
نظــره صالحــون وفيهــم الخــ�ي النابــع مــن ثقتهــم بأنفســهم الــىت

وهذا الخ�ي يتضاءل عند إهانة كرامة المرء أو التقليل من شأنه وعندما يتعرض للتعذيب أو الضطهاد".
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اع ف 7. شجرة المشكلة أو ال�ف

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

اع.	  ف تحديد الآثار والأسباب الجذرية لمشكلة أو نزاع محدد باستخدام أداة شجرة ال�ف

اع أو المشكلة وتحويلهما بإيجابية.	  ف اع أو المشكلة من أجل فهم ال�ف ف إدراك أهمية تحليل ال�ف

ي حياتهم خاصة والمجتمع عموًما.	 
ابط �ف التعب�ي عن كيفية تأث�ي ال�ت

حة: 90 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

اع. ف المواد: لوح طباش�ي أو لوح أبيض وورق وطباش�ي أو أقام تحديد أو أقام ومثال مرسوم سلًفا لشجرة ال�ف

أسئلة التفك�ي النقدي

ما دورك الرئيس من النشاط؟	 

ي 	 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف

مــا الــذي يمكنــك فعلــه لتكتشــف مــدى ترابــط حياتــك بحيــاة الآخريــن؟ ومــا الممارســات المســتمرة الــىت

هذا الصدد؟

وصف النشاط:

ي المجتمــع واكتــب الــردود عــى الســبورة أو الورقــة 	 
ي تحــدث �ف

اعــات أو المشــكات الــىت ف ف لاستشــهاد ببعــض الأمثلــة عــى ال�ف نســق العمــل مــع المشــارك�ي

ي مجموعات مختلفة.
وصنفها �ف

اعات ليســت 	  ف ف تكويــن مجموعــات مــن خمســة إىل ســتة أشــخاص وحــدد لــكل مجموعــة نزاًعــا مختلًفــا لمناقشــته، مــع التشــديد عــى أن ال�ف اطلــب إىل المشــارك�ي

ي موقف عصيب.
ف �ف شديدة الحساسية وأن المناقشة لن تضع أيًّا من المشارك�ي

ي 	 
اع الرئيســة، ويفضــل اســتخدام هــذه الأداة �ف ف اع مثــاٌل يســتخِدم صــورة الشــجرة لفــرز قضايــا الــ�ف ف اع مــع مثــال تطبيقــي، وشــجرة الــ�ف ف اســتعرض شــجرة الــ�ف

ي ذكرها:
اعات، هناك مجموعة من الآراء ذات الصلة بالأسئلة الآ�ت ف ي العديد من ال�ف

أنشظة جماعية بدًل من أنشطة فردية. و�ف

ما المشكلة الأساسية 23؟أ. 

ما الآثار الظاهرة الناجمة عن هذه المشكلة؟ب. 

ما الأسباب الجذرية؟ وما سبب المشكلة؟ج. 

ة.	  اطلب إىل كل مجموعة رسم صورة لشجرة تشتمل عى الجذور والجذع والفروع عى ورقة كب�ي

23 Source: SADC Centre of Communication for Development & FAO. 2004. Situation analysis framework in Participatory Rural 

Communication Appraisal, Starting with the People: A Handbook, pp 2324-, pp 122123-.

الأنشطة
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ــو 	  ــا ه ــجرة كم ــتكمال الش اع لس ف ــ�ف ــة ال ــات مناقش ــب إىل المجموع اطل

ف أدناه: مب�ي

ي يتفقون أ. 
اع الــىت ف عــى الجــذع، اكتــب المشــكلة الأساســية للــ�ف

عليها.

ي ب. 
اع الــىت ف عــى الفــروع، اكتــب جميــع الجوانــب المرئيــة للــ�ف

اع. ف يرون أنها آثار ناجمة عن هذا ال�ف

اع ج.  ف عــى الجــذور، اكتــب جميــع الأســباب الجذريــة للــ�ف

ــة، يرجــى النظــر إىل  ــد الأســباب الجذري حســب رأيهــم. ولتحدي

ات المختلفة المحددة والسؤال عن سبب حدوثها. التأث�ي

اع، امنــح 	  ف الــ�ف تنتهــي جميــع المجموعــات مــن أشــجار  بمجــرد أن 

اع الخاصــة  ف ف عــن كل مجموعــة بضــع دقائــق لعــرض شــجرة الــ�ف الممثلــ�ي

بهم واطلب إىل المجموعات الأخرى عرض ما لديهم من أسئلة.

اعــات لفهــم الأســباب الجذرية 	  ف اختتــم الــدرس بإبــراز أهميــة تحليــل ال�ف

ي قد ل تكون مرئية وظاهرة.
الىت

 المراجع المفيدة:

- Online Course: Introduction to Conflict Analysis, United States Institute for Peace )USIP( 

https://www.usip.org/education-training/courses/introduction-conflict-analysis

- Religion in Conflict Peacebuilding Analysis Guide, United States Institute for Peace )USIP(

https://www.usip.org/sites/default/files/USIP_Religion-in-Conflict-Peacebuilding_Analysis-Guide.pdf 

8. مهارات الحوار
أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

تعزيز مهارات التصال لديهم للتعب�ي بفاعلية والستماع بعطف.	 

تحديد المبادئ الأساسية للحوار.	 

ي يواجهونها وتحويلها من دون عنف.	 
تعزيز استخدام المقاربات الحوارية لحل المشكات الىت

حة: 90 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

المواد:

أسئلة التفك�ي النقدي

وا عما تعلموه من الجلسة. ي مذكرة يوميات التعلم الخاصة بهم ليع�ب
ف رسم بعض الرموز أو كتابتها �ف اطلب إىل المشارك�ي

ــك 	  ــى تل ــب ع ــف نتغل ــزاع؟ وكي ــكلة أو ن ــدي لمش ــي ونق ــل موضوع ــراء تحلي ــا إج ــب علين ــن الصع ــل م ــذي يجع ــا ال م

التحديات؟

اع لفهــم هــذا الموقــف وحلــه 	  ف ي حياتــك الــذي يمكنــك فيــه اســتخدام أداة مثــل شــجرة المشــكلة أو الــ�ف
مــا الموقــف �ف

بفاعلية؟

https://www.usip.org/education-training/courses/introduction-conflict-analysis
https://www.usip.org/sites/default/files/USIP_Religion-in-Conflict-Peacebuilding_Analysis-Guide.pdf
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وصف النشاط:

ف وأخــ�ب أحدهمــا أن يســتخدم 	  همــا كل عــى حــدة أنهمــا ســيكونان أشــقاء خــال النشــاط، ثــم قــدم لهمــا برتقالتــ�ي ف للتطــوع وأخ�ب ف مــن المشــارك�ي ادُع اثنــ�ي

تقــال. وأخــ�ب الآخــر عــى انفــراد أنــه  ي وقــت لحــق مــن اليــوم وأنــه يحتــاج إىل كــوب مــن عصــ�ي ال�ب
وره �ف ف عــداد كــوب مــن العصــ�ي لصديــق ســ�ي ف لإ تقالتــ�ي ال�ب

ضافــة نكهــة إىل الكعكــة، وكل مــا عــى الأخويــن عملــه هــو الحصــول عــى مــا يحتاجانــه ليتمكنــوا مــن إرضــاء  ف لإ تقالتــ�ي ســُيعد كعكــة ويريــد اســتخدام ال�ب

الصديق الزائر.

 	. ف تقالت�ي ف وادع الأخوين إىل الغرفة واطلب إليهما التواصل للحصول عى ال�ب ف عى شكل برتقالت�ي ف أو كرت�ي ضع برتقالت�ي

ث لحتياجاته. 	  ف من دون أن يستمع أحدهما إىل الآخر جيًدا ول أن يك�ت تقالت�ي ي الحصول عى ال�ب
عى الأرجح سيتجادل كاهما، ُكلٌّ يريد إشباع رغبته �ف

ف أيًضا عما حدث وإن كان ثمة سيناريو مختلف لهذا الموقف.	  ف الآخرين عما حدث واسأل المتطوع�ي ا واسأل المشارك�ي دع السيناريو ي�ي طبيعيًّ

تقــال وملعقــة شــاي مــن العصــ�ي فقــط 	  ، احتــاج الآخــر إىل قشــور ال�ب عــداد كــوب مــن العصــ�ي ف لإ تقالتــ�ي ف احتــاج أحدهمــا إىل ال�ب ي حــ�ي
وضــح لهــم أنــه �ف

مكان أن يحدث لو كان هنالك تواصل أفضل؟ لإضفاء نكهة عى الكعكة. فما الذي كان بالإ

الستماع جيًدا بعطف

ف بــكل 	  ف إىل الجتمــاع بشــخص مــا تحدثــوا إليــه قليــًا أو ل يعرفونــه ابتــداء، ثــم اطلــب إىل أحدهمــا مشــاركة قصــة عــا�ف فيهــا مــن وطــأة التميــ�ي ادُع المشــارك�ي

أريحية أمام هذا الشخص الآخر.

أول شــخص يشــارك لديــه خمــس دقائــق لــ�د قصتــه وعــى المســتمع أن ينصــت جيــًدا مــن دون مقاطعــة أو تعقيــب أو توجيــه أســئلة. وإذا لــزم الأمــر، 	 

يجــوز للمســتمع أن يعقــب مــرة واحــدة لتشــجيع المتحــدث عــى مواصلــة الــ�د. وبعــد خمــس دقائــق، اطلــب إليهمــا تبديــل الأدوار ليشــارك قصتــه مــن 

كان يستمع ويستمع من كان يشارك قصته.

ي جلسة عامة عن طريق توجيه الأسئلة المبينة أدناه:	 
اعمل عى تيس�ي المناقشة �ف

ًا؟ ولماذا؟–  ًا أو عس�ي كيف كان شعورك وأنت تستمع فقط؟ وهل كان الأمر يس�ي

كونك المستمع، كيف كان شعورك وأنت تستمع وحسب من دون تعقيب؟– 

كونك المتحدث، كيف كان شعورك والآخر منصت إليك من دون تعقيب ول أسئلة؟– 

ما عامات حسن الستماع وما عامات سوء الستماع؟– 

كيف يمكننا الستماع بفاعلية؟– 

ف عند الستماع، واسألهم: »ما الذي نستمع إليه؟ وما الذي يجب أن نستمع إليه؟	  واصل المناقشة من خال سؤال المشارك�ي

ف كيف يمكننا الستماع مع إظهار التعاطف؟	  ناقش أهمية إظهار التعاطف عند الستماع واسأل المشارك�ي

احم التواصل مع ال�ت

ي واجهوهــا مــع شــخص 	 
ف إىل أزواج واطلــب إليهــم اســتحضار موقــف لــم يتمكنــوا فيــه مــن التواصــل بفاعليــة لحــل المشــكلة الــىت واصــل تقســيم المشــارك�ي

ــات  ــد احتياج ــا لتحدي ــل مًع ــم إىل العم ــذاك وادُعه ــعورهم آن ــف كان ش ــك وكي ي ــع ال�ش ــف م ــاركة الموق ــا مش ــم أيًض ــب إليه ــرى، واطل ــة أخ أو مجموع

ي حــل مواقــف بعضهــم بعًضــا وكيــف يمكنهــم التواصــل بإيجابيــة للعثــور عــى حــل أفضــل واســألهم 
الشــخص الآخــر أو المجموعــات المختلفــة المشــاركة �ف

التدرب عى محاولة التواصل من خال تحديد الحتياجات والسعي إىل إيجاد حل.

ي المواقــف 	 
احــم أكــ�ب حــىت �ف ي التمريــن وكيــف يمكننــا التعبــ�ي عــن أنفســنا ب�ت

ف عــن رأيهــم �ف ي أزواج، اســأل المشــارك�ي
ي للعمــل �ف

بعــد إعطــاء الوقــت الــكا�ف

المزعجة.

الأنشطة
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مبادئ الحوار

ف مشــاركة موقفهــم مــن العمليــة الحواريــة وواصــل جمــع الــردود المختلفــة ثــم ناقــش ســبب أهميــة الحــوار -الحــوار مفيــد جــًدا 	  عموًمــا، اطلــب إىل المشــارك�ي

ف الحوار مع الآخرين. ي أي نوع من المواقف- وكيف يمكننا تحس�ي
�ف

ي جلســة عامــة، ثــم واصــل 	 
ف وادعهــم إىل تطويــر بعــض المبــادئ الأساســية للحــوار وحثهــم عــى مشــاركة مبادئهــم �ف كــون مجموعــات مــن ســتة مشــارك�ي

يطــة أل يراهــا المشــاركون، وســاعد عــى اســتعراض  جمــع ردودهــم واربطهــا بمبــادئ الحــوار الموضحــة أدنــاه. ويرجــى كتابــة هــذا عــى مخطــط أو لوحــة، �ش

أفكار كل مبدأ ناقشته.

مبادئ الحوار:

إيجاد الِمساحة الآمنة. 1

التفاق عى أن التعلم أساس الحوار. 2

استخدام مهارات التواصل المناسبة. 3

وضع القواعد الأساسية المناسبة. 4

تحّمل المخاطر والتعب�ي عن المشاعر ومواجهة التصورات بأمانة وصدق. 5

ي المقام الأول. 6
وضع العاقات �ف

ا. 7 معالجة المسائل الصعبة وتجاوزها تدريجيًّ

مواجهة القضايا الصعبة. 8

الستعداد لدخول عالم التغي�ي. 9

ي حياة الآخرين. 10
إحداث التغي�ي �ف

المصدر: أبطال الحوار، مركز الحوار العالمي )كايسيد(

أسئلة التفك�ي النقدي:

ــات أفضــل أو لحــل 	  ــاء عاق ــك الشــخصية لبن ي حيات
ــادئ الحــوار �ف ــك لســتخدام مب ــرص المتاحــة ل ــا الف م

المشكات؟

ي يمكــن معالجتهــا بفاعليــة مــن خــال دعــم المجموعــات المختلفــة عــ�ب مبــادرات 	 
ي مجتمعــك الــىت

مــا القضايــا �ف

ي ستواجهها؟
الحوار المجتمعي؟ وما التحديات الىت

المراجع المفيدة:

	 Difficult Dialogues, Clark Univeristy - https://www2.clarku.edu/difficultdialogues/learn/index.cfm  

	 Heroes of Dialogue, KAICIID Dialogue Center - https://www.kaiciid.org/publications-resources/

heroes-dialogue-classroom-edition 

	 Non-Violent Communication 

https://www.cnvc.org/training/resource/book-chapter-1 

https://www2.clarku.edu/difficultdialogues/learn/index.cfm
https://www.kaiciid.org/publications-resources/
https://www.cnvc.org/training/resource/book-chapter-1
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الوحدة التدريبية )2( - العمل مًعا لالستجابة لحتياجات مجتمعاتنا

9. حوار مع الأولد

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ما تجاه النساء داخل أ�هنَّ وداخل مجتمعاتهنَّ 24.	  ي الأسباب الجذرية لعدم المساواة والعنف القائم عى النوع الجتماعي، ول سيَّ
التفك�ي �ف

ي يمكن أن تساعد عى تعزيز العنف القائم عى النوع الجتماعي والدعوة إىل تأكيد كرامة المرأة وحقوقها.	 
تحديد الطرائق الىت

حة: من 60 إىل 90 دقيقة. المدة الزمنية المق�ت

ــة  ــة آمن تاحــة وقــت كاف للتفكــ�ي وخلــق بيئ ــة وورق. ويــوص بإجــراء الحــوارات مــع 20 شــخًصا بحــد أقــى لإ ــد ولوحــة قاب المــواد: مســاحة مغلقــة وقلمــا تحدي

للمشاركة.

ي تســتهدف فــرًدا مــا عــى أســاس النــوع الجتماعي،وهــو 
يشــ�ي العنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي إىل الأفعــال الضــارة الــىت

ــم عــى  ف الرجــل والمــرأة وإســاءة اســتخدام الســلطة وعــوار الأعــراف الضــارة. والعنــف القائ ــ�ي ــاب المســاواة ب ي غي
متجــذر �ف

ي مجال الصحة والحماية.
نسان وقضية تهدد الحياة �ف النوع الجتماعي هو أيًضا انتهاك خط�ي لحقوق الإ

ما إذا كانــت تشــتمل عــى الرجــال  ف الرجــل والمــرأة والحــد مــن العنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي، ول ســيَّ تتضافــر الجهــود الراميــة إىل تعزيــز معايــ�ي المســاواة بــ�ي

ف عــى الشــعور بالراحــة  والفتيــان وكذلــك النســاء والفتيــات. ومــع ذلــك، فهــذه الجهــود يمكــن أن تســتفيد مــن وجــود مجموعــات مــن نفــس النــوع لمســاعدة المشــارك�ي

ــان ثــم إدارة حــوار يناهــض عــوار الأعــراف  ــة للرجــال والفتي ح إىل الكشــف عــن الأدوار الحقيقي فصــاح عــن أفكارهــم واستكشــافها. ويرمــي هــذا النشــاط المقــ�ت ي الإ
�ف

ي تتغاصف عن العنف تجاه النساء والفتيات، كما يجوز تطبيق هذا النشاط عى النساء والفتيات أيًضا.
الجتماعية الىت

وصف النشاط:

ي إطــار تعزيــز جهــودك ومبادراتــك المناهضــة لصــور العنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي، عليــك بــدء سلســلة مــن الحــوارات مــع الفتيــان والرجــال لمناقشــة 
�ف

ي الأ� والمجتمعات.
إجراءات ملموسة وتطويرها لزيادة الوعي وتعزيز التغي�ي �ف

ف والقيــادات المجتمعيــة والدينيــة وأعضــاء منظمــات . 1 قامــة حــوار، ويجــوز دعــوة المعلمــ�ي اجمــع مجموعــة مــن الرجــال والفتيــان مــن مختلــف الأجيــال لإ

ي الذيــن يعملــون مــن أجــل منــع العنــف، ومــن الأفضــل أن تحــرف هــذه المجموعــة سلســلة مــن 3 أو 4 حــوارات. وإذا تمكنــت مــن إقامــة 
المجتمــع المــد�ف

ي دائــرة للتأكــد مــن أن الجميــع يشــعرون بأنهــم أقــرب إىل بعضهــم بعًضــا حــىت يتحدثــوا بارتيــاح. 
هــذه السلســلة الحواريــة وجًهــا لوجــه، فضــع الكــراسي �ف

ه مــن التدابــ�ي الوقائيــة لجائحــة »كوفيــد19-«، حســب القتضــاء. وإذا تمكنــت مــن إقامــة السلســة الحواريــة عــ�ب  ويرجــى مراعــاة التباعــد الجتماعــي وغــ�ي

اتهم وميكروفوناتهم تعمل جيًدا. نت، فتأكد من أن كام�ي ن�ت الإ

ي مــكان مغلــق ومــن أن الأشــخاص المدعويــن جــزء مــن حلقــة المناقشــة، وتذكــر أن ل تســمح . 2
تأكــد مــن خلــق مســاحة آمنــة مــن خــال تنظيــم الحــوار �ف

ف أو أشخاص يجلسون خارج الدائرة.  إطاًقا بوجود مراقب�ي

ــدروس . 3 ــه المشــاركون وتلخيــص الســتنتاجات وال ــا يقول ــاء عــى م ــه الأســئلة والبن ي توجي
ــه المســاعدة �ف ــث يمكن ــإدارة الجلســة بحي ــا ب ــً�ا مختصًّ حــدد مي

المستفادة.

24  Adapted from Dialogue with Boys Program promoted by Shanti Ashram, India.

الأنشطة



38

بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

ام والصــدق. . 4 ف عمــا يجعــل الحــوار يقــوم عــى أســاس الحــ�ت ام المتبــادل، واســأل المشــارك�ي ي تعــزز الحــ�ت
اســتهل الحــوار بالتفــاق عــى بعــض المبــادئ الــىت

ويمكنــك البــدء بتوجيــه أمثلــة كهــذه: يرجــى الســتماع دون تعقيــب وجميــع الأســئلة والتعليقــات صحيحــة ويرجــى غلــق الهواتــف المحمولــة ومــا إىل ذلــك، 

ف واقرأها عليهم لتكون الأساس المتفق عليه قبل بدء الحوار. احات من المشارك�ي ثم اكتب جميع الق�ت

ف بتقديم أنفسهم ومشاركة سبب حضورهم للحوار وما هي اهتماماتهم أو دوافعهم.. 5 استهل الحوار بمطالبة المشارك�ي

ي مجتمعــه، ويمكنــه أيًضــا عــرض مقطــع فيديــو قصــ�ي . 6
يجــوز للميــ� أن يبــدأ بمشــاركة قصــة شــخصية أو قصــة يعرفهــا عــن تعنيــف الفتيــات أو النســاء �ف

ف عمــا إذا كانــوا يعرفــون  ي هــذه القضيــة. واســأل المشــارك�ي
ف يفكــرون �ف ة إىل جعــل المشــارك�ي عــن العنــف الممــارس عــى المــرأة حيــث تهــدف القصــة القصــ�ي

نصات الجيد. ي مشاركتها، ثم افتح دائرة الحوار وحثهم عى الإ
قصًصا مشابهة وما إذا كانوا يرغبون �ف

7 .. ي حياتهنَّ
ي معاناة هؤلء النساء والفتيات وتأث�ي ذلك �ف

ي بضع دقائق للتفك�ي �ف
ف التأ�ف ي 15 إىل 20 دقيقة من المشاركة، اطلب إىل المشارك�ي

بعد مىف

ف أو ثاثــة عــن هــذه القصــص المعروضــة واطلــب إليهــم الــرد عــى الأســئلة أدنــاه وكتابــة الإجابــات . 8 ف إىل تكويــن مجموعــات وتقديــم فكرتــ�ي ادُع المشــارك�ي

. ي
عى لوح ور�ت

ن أنــواع العنــف وأســبابه عــى الــورق وســلط الضــوء عــى الــدور الملمــوس للرجــال ومــا يضطلعــون بــه . 9 اطلــب إىل المجموعــات أن تشــارك. ولأنــك ميــ�، دوِّ

من إجراءات حاسمة.

ي النســاء والفتيــات، كمــا يجــوز أيًضــا مشــاهدة فيلــم مًعــا. والأهــم مــن ذلــك أن . 10
ي جلســات الحــوار التاليــة، يجــوز إحضــار خبــ�ي لمناقشــة تأثــ�ي العنــف �ف

�ف

نــاث. ويفضــل أن  ــون ينكــرون ختــان الإ تقــدم أمثلــة إيجابيــة لرجــال يســتنكرون قضيــة العنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي، عــى ســبيل المثــال قــادة دينيُّ

اتهنَّ عن هذا الموضوع. ي يبدين وجهات نظرهنَّ وخ�ب
يكون أحد الحوارات الختامية مخصًصا لبعض النساء والفتيات اللوا�ت

ي المدارس أو المجتمعات.. 11
ة، يمكنك التخطيط لتنظيم حملة توعية �ف ي الجلسة الأخ�ي

�ف

أسئلة التفك�ي النقدي - 20 دقيقة

ي حياتهــنَّ 	 
ي الحــوار- �ف

مــن وجهــة نظــرك، كيــف يؤثــر نــوع العنــف الــذي تتعــرض لــه بعــض النســاء -كمــا نُوقــش �ف

؟ وما سبب هذه الأنواع من العنف؟ ومستقبلهنَّ

ي حق النساء والفتيات ومنعه؟	 
ي استنكار العنف الممارس �ف

ي دور الرجال �ف
ما رأيك �ف

ي حق النساء والفتيات؟	 
ما الذي يمكنك فعله، ابتداًء من الآن، لمنع العنف الممارس �ف

 المراجع المفيدة:

	 “Do Not Let It Break You”: Personal Stories on Gender Based Violence - Kenya

https://health.bmz.de/what_we_do/Gender_and_human_rights/Studies_and_articles/Gender-Based-

Violence-Kenya/Personal_Stories_on_Gender_Based_Violence.pdf 

	 16 Days of Activism against Gender-based Violence Campaign 

https://au.int/fr/node/33443

https://health.bmz.de/what_we_do/Gender_and_human_rights/Studies_and_articles/Gender-Based-Violence-Kenya/Personal_Stories_on_Gender_Based_Violence.pdf
https://health.bmz.de/what_we_do/Gender_and_human_rights/Studies_and_articles/Gender-Based-Violence-Kenya/Personal_Stories_on_Gender_Based_Violence.pdf
https://au.int/fr/node/33443
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10. أنشطة مواضيعية أسبوعية

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ي 	 
ــي �ف ــك الجتماع ــز التماس ــادل وتعزي ام المتب ــ�ت ــم والح ــزز التفاه ــن أن تع ي يمك

ــىت ــم ال ي مجتمعاته
ــة �ف ــات الأخاقي ــأن الممارس ــي بش ــتوى الوع ــع مس رف

المجتمعات 25.

ف من السنة لبدء الحتفال. حة: يمكنك تنظيمها خال عدة أسابيع أو خال شهر مع�ي المدة الزمنية المق�ت

المواد: لوحات ورقية وأقام تحديد.

وصف النشاط

ي مجتمعاتهم.
ف الناس وتساعد عى خلق ثقافة سام �ف ي تعزز الممارسات الأخاقية يمكن أيًضا أن تشجع التفاهم ب�ي

الأنشطة المواضيعية الأسبوعية الىت

وهــذه الأنشــطة المواضيعيــة الأســبوعية تركــز عــى موضوعــات مثــل »التصالــح« أو »التســامح« أو »التعاطــف« أو »الصــدق« ومــا شــابه ذلــك والهــدف مــن وراءهــا هــو 

ف يفيدان المجتمعات ويساعدان عى تحويل العالم إىل مكان افضل. ام المتبادل�ي تعزيز الممارسات الأخاقية من خال إظهار كيف أن التفاهم والح�ت

ــة . 1 ــطة مواضيعي ــدة أنش ــط لع ــم التخطي ــر، يمكنه ــزم الأم ــبوعية. وإذا ل ــة الأس ــطة المواضيعي ــم الأنش ــون تنظي أس ــم ي�ت ــل معه ــن تعم ــباب الذي دع الش

ف تأليف لجنة تنظيمية لكل أسبوع. أسبوعية يمكن أن تحدث بعد ذلك عى أساس منتظم، وعى المتطوع�ي

ي أماكــن . 2
ف الشــباب عــى التخطيــط لمجموعــة كاملــة مــن الأنشــطة، ولكــن تذكــر الحصــول عــى موافقــة الســلطات المدرســية إذا جــرى ذلــك �ف شــجع المنظمــ�ي

التعليم الرسمي.

حة: وإليك بعض الأفكار المق�ت

عمل حلقات متنوعة عن موضوع ما حيث يتوىل ضيوف مرموقون من المجتمع أو أفراد من المدرسة مناقشة هذا الموضوع الأسبوعي.– 

منتدى الأفام: عرض الأفام المتعلقة بالموضوع ومناقشتها، مع إمكانية الرجوع إىل الموارد المتاحة للحصول عى قائمة الأفام.– 

يجابية للتحول.–  ي أعدها الطاب لعرض ال�ديات الإ
مشاهدة الأدوار التمثيلية الىت

ي تمثل الموضوع.– 
ف عى الأحداث الماضية الىت ك�ي استعراض لوحات المعلومات، مع ال�ت

ي المناسبة.– 
إعداد حفات موسيقية مع الموسيقى أو الأغا�ف

المسابقات: منح جوائز لأفضل الرسومات أو القصائد أو المقالت عن الموضوع.– 

الصاة من أجل السام.– 

ــف . 3 ــل العن ي مجتمعاتهــم، مث
ــا �ف ي يرونه

ــىت ــة ال ــات الأخاقي ــة المنظمــة لمناقشــة بعــض التحدي ، يجــب عقــد اجتمــاع مــع أعضــاء اللجن ــاء التحضــ�ي ي أثن
�ف

ي يمكــن أن تســاعد عــى 
ف بحــق الأقليــات ومــا شــابه. وخــال الجتمــاع، ناقــش كيــف يمكــن معالجــة هــذه القضايــا ومــا القيــم الأخاقيــة الــىت والتســلط والتميــ�ي

تحويل تلك المواقف.

ي مدينتك أو مجتمعك. 4
ويج لها �ف ي مدرستك أو مجموعتك وال�ت

إضفاء الطابع المؤسىي عى الأنشطة المواضيعية الأسبوعية �ف

25 Adapted from Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education.  Arigatou International. 2008. https://

ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Learning-to-Live-Together-En.pdf 

الأنشطة

https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Learning-to-Live-Together-En.pdf
https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Learning-to-Live-Together-En.pdf
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11. بيئة تنظيم المشاريع

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ــة 	  ــة والقتصادي ــة والبيئي ــة الجتماعي ي التنمي
ــهم �ف ــن أن تس ي يمك

ــىت ــباب وال ــا الش ي يقوده
ــىت ــاريع ال ــر المش ــارات لتطوي ــة والمه ــة والمعرف ــاب الثق اكتس

لمجتمعاتهم.

ي مجتمعاتهم	 
ي يرونها �ف

ي يمكن أن تساعد عى معالجة بعض التحديات الىت
تلقي الدعم لتحديد الأفكار الملموسة الىت

حة: من فصل دراسي إىل عام دراسي واحد. المدة الزمنية المق�ت

المواد:

وصف النشاط

ي مجتمعاتهم.. 1
ف بتطوير أفكارهم ومشاريعهم إىل اجتماع لتبادل الأفكار بشأن الحلول للمشكات أو التحديات أو الفرص �ف ادع الشباب المهتم�ي

وع ومــا الدعــم الــذي حصــل . 2 اســتهل الجتمــاع بمشــاركة قصــة ملهمــة عــن رواد الأعمــال الشــباب وناقــش الدوافــع وراء ذلــك ومــا الدافــع وراء بــدء المــ�ش

ف رواد الأعمال هؤلء. ويمكنك توىلي إدارة حوار ليستعرض كل مشارك دوافعه الخاصة لإجراء تغي�ي وسماته الشخصية. عليه وما يم�ي

ي معالجتهــا، عــى ســبيل المثــال ســوء تغذيــة . 3
ي مجتمعهــم يرغبــون �ف

ف مناقشــة قضيــة مــا �ف ي مجموعــات مــن ثاثــة أشــخاص عــى الأقــل، اطلــب إىل المشــارك�ي
�ف

وع  ي تقديــر الأطفــال لذواتهــم... لــ�ي يتمكنــوا مــن التوصــل إىل مــ�ش
ي تؤثــر �ف

نــت أو القضايــا الــىت ن�ت الأطفــال أو الوصــول إىل التعليــم أو غيــاب خدمــة الإ

يساعد عى تغي�ي هذا الوضع.

ــدو بعــض الأفــكار مســتحيلة أو يصعــب تنفيذهــا عــى أرض . 4 ــدء بهــا خــال الأشــهر القادمــة. وقــد تب ــر فكــرة محــددة يمكــن الب ف إىل تطوي ادع المشــارك�ي

حــة مقبولــة، وشــجع عــى البتــكار والتفكــ�ي خــارج الصنــدوق.  ي طرائــق مختلفــة لتنفيذهــا! كل الأفــكار المق�ت
ف التفكــ�ي �ف الواقــع، لذلــك اطلــب إىل المشــارك�ي

ي المجتمعات.
ي تعزيز المساواة والعدالة �ف

ي يسهم �ف
وع أخا�ت ف أن الم�ش ء، ب�ي ي

وقبل كل سش

ف للمجموعــات الأخــرى واطلــب إىل كل مجموعــة تقديــم الآراء . 5 ف أو حلَّــ�ي ف تقديــم مشــاريعهم وفكرتــ�ي مــن خــال نظــام مراجعــة الأقــران، اطلــب إىل المشــارك�ي

من حيث البتكار والجدوى والتأث�ي والأفكار لدعم نقطة النطاق.

أسئلة التفك�ي النقدي

ي المجتمع؟ ولماذا هي كذلك؟	 
ما القيم المهمة لحياتنا �ف

ي حياتك اليومية؟	 
كيف يمكنك رعاية هذه القيم �ف

ي 	 
ــات �ف ام والتعاطــف والمســؤولية مهمــة لمواجهــة بعــض التحدي ــل التعاطــف والتضامــن والحــ�ت ــا مث ــرى أن قيًم ــف ت كي

مجتمعك؟ ولماذا؟

 المراجع المفيدة:

	 Movies That Inspire Children and Youth to Change the World https://www.commonsensemedia.org/lists/movies-

that-inspire-kids-to-change-the-world

https://www.commonsensemedia.org/lists/movies-that-11
https://www.commonsensemedia.org/lists/movies-that-11
https://www.commonsensemedia.org/lists/movies-that-11
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مــكان مــن حيــث الأهــداف والمســتفيدين والوصــول والتأثــ�ي والثمــرة . 6 ف قــدر الإ وع وأن يكونــوا واقعيــ�ي ف اســتعراض نمــوذج خطــة المــ�ش  اطلــب إىل المشــارك�ي

المنشودة.

تيبــات المناســبة، يمكــن عــده إضافــة عظيمــة لبعــض . 7 ي ضــوء ال�ت
ي المــدارس، و�ف

يمكــن إضفــاء الطابــع المؤســىي عــى برنامــج ريــادة الأعمــال للطــاب الكبــار �ف

المواد.

ف بعرض مشاريعهم.. 8 ين واسمح للمشارك�ي ف عداد لحدث خاص ودعوة أولياء الأمور والضيوف المم�ي توىل الإ

ف عى توثيقه ورصده والتعلم من إخفاقاتهم ونجاحاتهم.. 9 وع ومساعدة المشارك�ي تقديم الدعم المستمر لتطوير الم�ش

ضافــة إىل  ي نُوقشــت، بالإ
اح حلــول ممكنــة للقضايــا الــىت بــداع واقــ�ت ي مدرســتك أو برنامــج للشــباب مــن خــال تشــجيع الإ

ي لريــادة الأعمــال �ف
وبوســعك تطويــر نظــام بيــىأ

ي المــدارس إىل مشــاريع 
ة �ف اوح المشــاريع مــن مبــادرات صغــ�ي ة. ويمكــن أن تــ�ت خلــق مســاحة للشــباب ليعرضــوا مــا لديهــم مــن أفــكار وينفذونهــا حــىت لــو كانــت صغــ�ي

ي المجتمع.
أك�ب تنفذ �ف

التوصيات:

دارة والتســويق والتخطيــط المــاىلي حــىت يتمكنــوا مــن تقديــم . 1 ي الإ
اكــة مــع جامعــة أو مؤسســة تقــدم دورات �ف ي �ش

تعــاون مــع الآخريــن: حــاول الدخــول �ف

ف الشباب لكتساب المعرفة لتطوير أفكارهم. جلسات للمشارك�ي

ف التمويــل الأوىلي لأفضــل الأفــكار أو تــوىل تشــغيل حملــة تمويــل جماعــي . 2 ي المشــاريع مــن خــال تأمــ�ي
ضمــان التمويــل: ادع أعضــاء المجتمــع لاســتثمار �ف

نت. ن�ت ع�ب الإ

اح . 3 اك قــادة المجتمــع الذيــن بــدأوا أعمالهــم أو مبادراتهــم الخاصــة، ويمكنــك دعوتهــم إىل الحديــث أو يمكنــك اقــ�ت تطويــر نظــام مــن المرشــدين: إ�ش

ًا لعالــم رواد الأعمــال 
ف عرًضــا مبــا�ش ة مــن الوقــت، وهــذا مــن شــأنه أن يفتــح للمشــارك�ي برنامــج إرشــادي ليتمكــن هــؤلء مــن تقديــم المشــورة للشــباب لفــ�ت

ومعرفة كيفية تنفيذ الأفكار والستلهام من الآخرين.

أسئلة التفك�ي النقدي

ي حياة الآخرين؟	 
ما الذي يدفعك إىل إحداث فرق �ف

ما الذي يمنعك من تنفيذ أفكارك؟ وماذا يمكنك ان تفعل حيال ذلك؟	 

ي مجتمعك؟	 
ي لديك؟ وكيف يمكنك استخدامها لإحداث تغي�ي اجتماعي �ف

ما نقاط القوة الىت

 المراجع المفيدة:

	 One Million by 2021 - https://1millionby2021.au.int/entrepreneurship 

	 Pan African University’s Entrepreneurial Hub https://pau-au.africa/institutes/entrepreneurship-hub 

	 Inspiring stories of young entrepreneurs in Africa

	 Issam Darui, Morrocco http://anzishaprize.org/fellows/issam-darui/

	 The Story of Arun, India https://www.youtube.com/watch?v=ayzoyerl1zY 

	 Patrick Ngowi, Tanzania 

	 https://philanthropyforum.org/people/patrick-ngowi/ 

	 Sandile Shezi, South Africa https://youtu.be/wV4DC9mC6U4

	 Crowdfunding sites: Afrikstart -  https://www.afrikstart.com 

الأنشطة

https://1millionby2021.au.int/entrepreneurship
https://pau-au.africa/institutes/entrepreneurship-hub
http://anzishaprize.org/fellows/issam-darui/
https://www.youtube.com/watch?v=ayzoyerl1zY
https://philanthropyforum.org/people/patrick-ngowi/
https://youtu.be/wV4DC9mC6U4
https://www.afrikstart.com
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وصف النشاط

ي حمايــة جميــع الأطفــال، بغــض النظــر 	 
ي المــدارس ومجموعــات الشــباب عــى نــ�ش المعرفــة بالحقــوق ودورهــا �ف

يســاعد تنظيــم حمــات توعيــة منتظمــة �ف

ف أو مجموعــة مــن  ف عــى حــق معــ�ي كــ�ي عــن عرقهــم أو ثقافتهــم أو دينهــم أو معتقداتهــم، ويمكــن أن تتخــذ هــذه الحمــات عــدة أشــكال. ويمكنــك ال�ت

ي ظــروف عصيبــة، إىل جانــب تشــجيع التعــاون مــع المــدارس أو المنظمــات أو المجموعــات الأخــرى مــن مختلــف 
الحقــوق أو عــى الأطفــال الذيــن يعيشــون �ف

الأديان.

ي اتفاقيــة حقــوق الطفــل و/أو الميثــاق الأفريقــي 	 
ف الحمــات، تأكــد مــن إلمــام الأطفــال والشــباب بالحقــوق المنصــوص عليهــا �ف وقبــل التخطيــط لتدشــ�ي

حول حقوق ورفاهية الطفل وسبب أهميتها وشارك معهم النسخة المطبوعة.

12. حمالت حقوق الطفل

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

رفع مستوى الوعي بشأن حقوق الطفل وأهمية حماية كرامة الأطفال ورفاههم وتأكيدهما.	 

المواد: ورق قاب أو ورقة بمقاس A4 أو بمقاس خطاب وأقام وأقام تحديد ونسخة من اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.

ي العالــم والميثــاق 
ي صادقــت عليهــا 194 دولــة مــن أصــل 195 دولــة �ف

يســاعد هــذا النشــاط عــى نــ�ش الوعــي باتفاقيــة حقــوق الطفــل والوثيقــة الدوليــة للحقــوق الــىت

ي عــام 1999. ويحــدد هــذا النشــاط 
ف التنفيــذ �ف ي عــام 1990 ودخلــت حــ�ي

نســان اعُتمــدت �ف الأفريقــي لحقــوق ورفاهيــة الطفــل، وهــي معاهــدة إقليميــة لحقــوق الإ

الحقوق والمبادئ المتعلقة بوضع الأطفال.

أنواع حقوق الأطفال:

ا  ي الحيــاة وكفالــة احتياجاتــه الأساســية للوجــود، وهــي تشــمل مســتوى معيشــيًّ
تشــمل حقــوق البقــاء عــى قيــد الحيــاة حــق الطفــل �ف

لئًقا ومأوى مناسًبا وتغذية صحية والحصول عى الخدمات الطبية.

ي التعليــم 
ي يحتاجهــا الأطفــال للوصــول إىل أقــى إمكاناتهــم. ومــن الأمثلــة لذلــك الحــق �ف

تشــمل الحقــوق التنمويــة تلــك الأشــياء الــىت

واللعب وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والوصول إىل المعلومات وحرية الفكر والوجدان والدين.

ــة  ــل الرعاي ــا مث ــال والســتغال، وهــي تضــم قضاي هم ســاءة والإ ــع أشــكال الإ ــن جمي ــال م ــة الأطف ــة حماي ــوق الحماي ــب حق تتطل

اعــات المســلحة وعمالــة الأطفــال  ف ي ال�ف
ي نظــام العدالــة الجنائيــة والمشــاركة �ف

ف والتعذيــب والنتهــاكات �ف الخاصــة لاأطفــال الاجئــ�ي

. وتعاطي المخدرات والستغال الجنىي

ي مجتمعاتهــم وأ�هــم، وهــي تشــمل حريــة التعبــ�ي عــن الآراء وإبــداء الــرأي 
تتيــح حقــوق المشــاركة لاأطفــال القيــام بــدور نشــط �ف

ي رحلــة تطويــر قدراتهــم، يجــب أن تتــاح لاأطفــال 
ي تمــس حياتهــم والنضمــام إىل الجمعيــات والتجمــع الســلمي. و�ف

ي الأمــور الــىت
�ف

ي أنشطة مجتمعهم استعداًدا لمرحلة البلوغ وتحملهم المسؤولية.
ايدة للمشاركة �ف ف فرص م�ت
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بعض الأمثلة من الفعاليات الشهرية:

شهر مشاركة الأبناء )بناء عل المادة 12(

ــة  ــز الديمقراطي ــرى لتعزي ــات الأخ ــة أو المنظم ــات القيادي ــدارس أو المجموع ــا الم ي تعده
ــىت ــات ال ــات والمنتدي ــات والهيئ ي المناقش

ــاركة �ف ــال المش ــن لاأطف يمك

ين لاستماع إىل الأطفال. والتفاهم المتبادل، ومن المهم أن يكون صانعو القرار حارصف

ف 13 و 14( شهر آراء ومعتقدات الأطفال )بناء عل المادت�ي

يع�ب الأطفال عن أفكارهم ويشاركون معتقداتهم وثقافاتهم.

شهر التنوع )بناء عل المادة 30(

ف والمهاجريــن بهــدف التعلــم مــن بعضهــم بعًضــا، ويجــب أن يــدرك  يُِعــدُّ الأطفــاُل أنشــطة لتعزيــز التفاعــل مــع الأقليــات الدينيــة وجماعــات الســكان الأصليــ�ي

اء  ــة للخــ�ب ــة الأفريقي ــك اللجن ــل وكذل ــوق الطف ــة حق اف لجن ــم تحــت إ�ش ــة والمشــاركة يت ــ�ي والتنمي ــة والتوف ي الحماي
ــم �ف ــال حقوقه ــا أن إعم المشــاركون أيًض

ف عى الدول تقديم تقارير إليهما. ي يتع�ي
ي أفريقيا الىت

ف بالحقوق ورفاهية الطفل �ف المعني�ي

أسئلة التفك�ي النقدي

ي مدرستك أو مجتمعك؟
ي تظن أنها انُتهكت �ف

ما حقوق الطفل الىت  	

ي حماية حقوق الأطفال وتأكيدها؟
ما الدور الذي يجب أن يضطلع به الأطفال والشباب �ف  	

ما الذي يمكنك فعله لزيادة الوعي بحقوق الأطفال وحمايتها؟  	

 المراجع المفيدة:

	 Convention on the Rights of the Child: https://www.unicef.org/sop/convention-rights-child-child-friendly-version 

	 African Chapter of the Rights and Welfare of the Child: https://au.int/en/treaties/african-charter-rights-and-welfare-child

 

ذاعية امج الإ 13. مبادرات التواصل الجتماعي وال�ب

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ي مجتمعاتهم.	 
ي الأطفال والشباب �ف

ي تؤثر �ف
إذكاء الوعي بشأن القضايا الىت

ي تتغاصف عن العنف بحق الأطفال والشباب.	 
تحدي الأعراف الجتماعية والثقافية الىت

 	. ف ام المتبادل�ي ويج لروايات بعيًدا عن العنف تغلب عليها سمة التعاطف والتصالح والتفاهم والح�ت ال�ت

حة: يقررها المشاركون. المدة الزمنية المق�ت

المواد: ماحظات لصقة وأقام تحديد.

الأنشطة

https://www.unicef.org/sop/convention-rights-child-child-friendly-version
https://au.int/en/treaties/african-charter-rights-and-welfare-child
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ي 	 
ًا �ف ي يظنــون أنهــا أكــ�ش تأثــ�ي

ي هــم أكــ�ش درايــة بهــا وتلــك الــىت
ذاعيــة الــىت امــج الإ ف عــن وســائل التواصــل الجتماعــي أو ال�ب اســتهل النشــاط بســؤال المشــارك�ي

ذاعيــة وهــل كان لهــا أي  امــج الإ رة مــن خــال وســائل التواصــل الجتماعــي أو ال�ب ي يعرفونهــا المطــوَّ
المجموعــات المســتهدفة المختلفــة ونــوع الحمــات الــىت

هم ولماذا يظنون أنها كانت ناجحة.  ي طرائق تفك�ي
تأث�ي �ف

هــا 	  ي يــرون أنهــا بحاجــة إىل مزيــد مــن الوعــي وأن تغي�ي
ي الماحظــات الاصقــة الملونــة القضايــا الــىت

ف أن يكتبــوا �ف بعــد عمــل حلقــة نقــاش، اطلــب إىل المشــارك�ي

ما الشباب،واطلب إليهم كتابة قضية واحدة لكل ورقة لصقة ثم ألصقها عى الأرض أو السبورة. أمر بالغ الأهمية لمجتمعاتهم، ول سيَّ

ف عــن ســبب اختيارهــم 	  ف تقــرأ وتجمــع، اســأل المشــارك�ي ي حــ�ي
ــا للموضــوع أو التشــابه. و�ف كونــك ميــً�ا، اقــرأ جميــع الموضوعــات واجمعهــا وصنفهــا وفًق

ي الوعي بشأن هذا الموضوع. ا وما نوع الختاف أو التأث�ي الذي يمكن أن ي�ش للموضوع ولماذا هو مهم جدًّ

ي مدارســهم أو مجتمعاتهــم 	 
ــة عــ�ب وســائل التواصــل الجتماعــي أو برنامــج إذاعــي �ف وافــق عــى موضــوع يمكــن للمجموعــة العمــل عليــه مــن خــال حمل

ها وأسبابها. ي الدراسات والأبحاث عن مدى المشكلة وتأث�ي
ف إجراء المزيد من الأبحاث عن الموضوع، وبخاصة النظر �ف واطلب إىل المشارك�ي

ــادة  ب ي االإ
ــاالت �ف ــن الح ــ�ي م ي كث

ــهم �ف ــف وتس ــىل العن ــض ع ــة إىل التحري ــة والدعاي ــاب الكراهي ــة بخط ــا المتعلق ــؤدي القضاي ــف ت ــال: كي ــبيل المث ــىل س ع

ف بحــق المــرأة إىل المزيــد مــن جرائــم قتــل النســاء  ي تــؤدي إىل التميــ�ي
ي عــن المعايــ�ي الجنســانية الــ�ت

ي روانــدا؟ أو كيــف أدى التغــا�ف
الجماعيــة كمــا هــو الحــال �ف

ي 
ي وجهــة نظــر مختلفــة عــن االآخــر �ف

؟ وكيــف يمكــن للتعليــم أن يعــزز تبــ�ف ف ؟ ومــا الــذي يــؤدي إىل كــره االأجانــب أو المهاجريــن أو الالجئــ�ي ىلي ف والعنــف المــ�ف

؟ ف حيب باالآخر والتضامن مع المحتاج�ي ضوء أن معتقداتنا الدينية تحثنا دوًما عىل ال�ت

ي القضايــا وتحديــد مــن يريــدون التأثــ�ي فيــه: هــل هــم الأطفــال أو الشــباب الآخــرون أو الكبــار أو المعلمــون 	 
ًا نقديًّــا �ف ف التفكــ�ي تفكــ�ي اطلــب إىل المشــارك�ي

ي يمكن أن تساعد عى زيادة الوعي بالموضوع وتغي�ي السلوكيات.
أو قادة المجتمع أو السياسيون؟ وادُعهم إىل تحديد الرسائل المقنعة الىت

هــم ومــا 	  ف أو ثــاث طرائــق إبداعيــة حــىت تصــل هــذه الرســائل إىل الجمهــور المســتهدف ومــا الــذي يمكــن أن يؤثــر بطريقــة تفك�ي ي مجموعــات طريقتــ�ي
حــدد �ف

ي الموضوع.
ف �ف الذي يمكن أن يجعلهم يفكرون مرت�ي

 	. ي
ف ليكونا جزًءا من حملتك، عى سبيل المثال ناشط مشهور أو فنان أو رياصف ومن المفيد تحديد بطل أو اثن�ي

ي إنشــاء حملتــك الخاصــة عــى وســائل التواصــل 	 
شــاد بالخطــوات الملموســة �ف الرجــوع إىل دليــل منــارصة الشــباب الــذي أعدتــه اليونيســف، ص. 39 لاس�ت

الجتماعي.
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المراجع المفيدة:

	 Youth Advocacy Guide, UNICEF. Co-created with Young African Citizens  https://www.voicesofyouth.org/tools-resources/youth-advocacy-guide 

	 Advocating for Children’s Rights and Well-being -  An Interfaith Approach. https://arigatouinternational.org/advocacy-guide/ 

	 Advocating for Children’s Rights and Well-being, Companion Toolkit  with practical activities to develop advocacy plans for children’s rights and 

well-being https://arigatouinternational.org/advocacy-guide/wp-content/uploads/202011//AG_Toolkit_EN.pdf 

	 Media/communications on peacebuilding/social cohesion/changing prevailing narratives on conflict - Lessons learned.  Iffat Idris. GSDRC, 

University of Birmingham https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/781_Media_communications_for_peacebuilding_social_

cohesion_changing_prevailing_narratives_on_conflict.pdf

نشاء حملة عل وسائل التواصل الجتماعي نصائح لإ

ي رؤية المزيد.. 1
يد من دائرة جمهورك ويجعلهم يرغبون �ف ف كن متسًقا: عرض محتوى منتظًما وعاىلي الجودة س�ي

ــرأي والســتطاعات والأدوات . 2 ــز التفاعــل مــع جمهــورك باســتخدام اســتطاعات ال تشــجيع التفاعــل: حــاول تعزي

نصات إليه. التفاعلية الأخرى؛ سُيظهر هذا اهتمامك برأي جمهورك وأنك مهتم بالإ

ي يقلــق بشــأنها واســتخدم . 3
ي يســتخدمها والقضايــا الــىت

ي اللغــة الــىت
ي جمهــورك المســتهدف و�ف

اعــرف جمهــورك: فكــر �ف

هذه المعلومات واستغل حضورك الجتماعي لمواءمة الموقف.

ــال . 4 ــورك إىل مج ــها وادع جمه ي تناقش
ــىت ــة ال ــك بالحمل ي تربط

ــىت ــة ال ــى العاق ــدد ع ــك: ش ــبب اهتمام ــر س أظه

تخصصك؛ هذا سيجعلك أك�ش صلة وبذلك فمن المرجح أن تحظى بإنصات الجميع.

استخدم الوسم "الهاشتاج": سوف تجذب هذه الوسوم جمهوًرا أوسع إىل حملتك.. 5

ي تثــ�ي شــغفك، وشــغفك هــو مــا ســوف يثــ�ي . 6
أ محتــوى عــن القضايــا والحمــات الــىت اصنــع محتــوى تحبــه: أنــىش

اهتمام الآخرين.

ي حملتك عى وسائل التواصل الجتماعي عى سواعد الشباب
الخطة الدولية - كيف تبىف

https://plan-international.org/girs-get-equal/how-build-social-media-campaign

أسئلة التفك�ي النقدي 

ي إذكاء الوعي بشأن القضايا المختارة لهذه الحملة؟	 
ي ترى أنك تتحملها �ف

ما المسؤوليات الأخاقية الىت

ي تكويــن مجتمــع أكــ�ش 	 
ي حيــاة الآخريــن؟ وكيــف يمكــن أن تســهم �ف

كيــف ستســاعد هــذه الحملــة عــى إحــداث فــرق �ف

ي بلدي؟
عدًل وشموًل وسلًما �ف

ي دائرة التأث�ي الأقرب؟	 
ي إذكاء الوعي بشأن هذه القضية الآن و�ف

كيف يمكنك البدء �ف

الأنشطة

https://plan-international.org/girs-get-equal/how-build-social-media-campaign
https://www.voicesofyouth.org/tools-resources/youth-advocacy-guide
https://arigatouinternational.org/advocacy-guide/
https://arigatouinternational.org/advocacy-guide/wp-content/uploads/202011//AG_Toolkit_EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/781_Media_communications_for_peacebuilding_social_
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ة.	  ة عى السبورة أو عى ورقة كب�ي ي بداية الجلسة، اكتب السؤال التاىلي بأحرف كب�ي
�ف

ي جميع أنحاء العالم؟«
ي يواجهها الناس �ف

»ما أك�ب المشكالت ال�ت

ي السؤال وكتابة ثاث إجابات عى الأقل بأنفسهم.	 
ف التفك�ي �ف اطلب إىل المشارك�ي

ف مشــاركة إجاباتهــم المختلفــة وتجميعهــا عــى شــكل قائمــة عــى الســبورة دون تكــرار نفــس الإجابــة. وبــدًل مــن ذلــك، يمكنــك تزويدهــم 	  اطلــب إىل المتعلمــ�ي

بثاث أوراق ماحظات لصقة لكتابة إجاباتهم ثم لصقها عى السبورة لتجميع الردود المتشابهة مًعا.

ف واســألهم أوًل 	  ف المشــارك�ي قــدم أهــداف التنميــة المســتدامة، ويمكنــك إعــداد ملصقــات لعــرض أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030، ثــم تجــول بــ�ي

ات.  ي بعضهم بعًضا ثم وضح لهم ما ينوون تحقيقه. ويمكنك مراجعة المؤ�ش
عن وجهة نظرهم �ف

ف تكويــن مجموعــات مــن أربعــة إىل ســتة أشــخاص وادعهــم إىل اختيــار خمــس قضايــا مــن قائمــة المشــكات ولــكل مشــكلة حــدد أيًّــا مــن 	  اطلــب إىل المشــارك�ي

أهداف التنمية المستدامة يتعلق بها، ثم اطلب إليهم اختيار واحدة يرونها أك�ش صلة بمجتمعهم.

ي 	 
ورة معالجتهــا �ف هــا ورصف اطلــب إىل كل مجموعــة إعــداد دور تمثيــىي لســتعراض مشــكلة معينــة وأهــداف التنميــة المســتدامة المرتبطــة بهــا ثــم تبيــان تأث�ي

ف 5 إىل 10 دقائق للتقديم. مجتمعاتهم. وكل مجموعة لديها قرابة 30 دقيقة للتحض�ي وما ب�ي

ء ملمــوس يمكنــك أن تطلــب إىل الأطفــال والشــباب 	  ي
ــن للعمــل. وإذا كان هنالــك سش ف إىل إنهــاء لعــب الأدوار التمثيليــة وادُع الشــباب الآخري ادُع المشــارك�ي

الآخرين القيام به، فما هو؟

14. أهداف التنمية المستدامة 2030

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ف الأطفال والشباب الآخرين بشأن كيف يمكن لأهداف التنمية المستدامة أن تساعد عى بناء مجتمعات شاملة ومسالمة.	  رفع مستوى الوعي ب�ي

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خال المشاركة النشطة للشباب.	 
سهام �ف كة لاإ تطوير إجراءات مش�ت

المواد: ملصقات أهداف التنمية المستدامة وأوراق قابة وأقام تحديد.

بداعيــة، فلــن نحتــاج إىل مــكان دونــه. وإذا مــا  ا اســتخدام طاقاتنــا الإ ه. وإذا مــا أحســنَّ "نعيــش عــى كوكــب واحــد وليــس لدينــا غــ�ي

اعتنينا به جيًدا، فلن نحتاج شيًئا آخر". 

ف روبنسون - الس�ي ك�ي
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ي اختاروهــا، مــع إبــراز أهــداف التنميــة 	 
ف بعــد النشــاط مشــاركة أفكارهــم بشــأن القضايــا الــىت يمكنــك إمــا تســجيل كل دور تمثيــىي وإمــا الطلــب إىل المشــارك�ي

ف الآخريــن  ي مجتمعاتهــم. وضــع جميــع التســجيات مًعــا لمشــاركتها مــع الشــباب والبالغــ�ي
ي ترتبــط بهــا القضيــة وســبب أهميــة معالجتهــا �ف

المســتدامة الــىت

ــل  ــائل التواص ــى وس ــعة ع ــة واس ــن حمل ــزًءا م ــون ج ــد تك ــذه ق ــو ه ــع الفيدي ــع، ومقاط ــة أو المجتم ي المدرس
ــة �ف ــة توعي ــاء حمل ي إنش

ــتخدامها �ف أو لس

 . ف ي يشاركها الجميع عى صفحاتهم الشخصية تحت وسم »هاشتاج« مع�ي
الجتماعي الىت

مقتبس من: 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resources/?_sft_language=english

أسئلة التفك�ي النقدي

ي المجتمعات الأخرى؟	 
ي مجتمعك لها تأث�ي �ف

ي تؤثر �ف
كيف ترى أن المشكات الىت

ي 	 
ف مختلــف الأفــراد والمجموعــات يمكــن أن يســاعد عــى تعزيــز الســام المســتدام �ف كيــف تــرى أن التعــاون بــ�ي

مجتمعاتك؟

ي مجتمعــك 	 
ي تؤثــر �ف

كة يمكــن أن يســاعد عــى تحويــل المشــكات الــىت كيــف تظــن أن وجــود أهــداف عالميــة مشــ�ت

ما الشباب؟ ول سيَّ

المراجع المفيدة:

	 The 17 Sustainable Development Goals https://sdgs.un.org/goals 

	 SDGs for Children.  Initiative to give platform to children across the globe to CONNECT, CREATE and COLLABORATE.  http://www.

sdgsforchildren.org  

15.  أندية السالم

أهداف التعلم

ي نهاية النشاط، سيكون المشاركون قادرين عى:
�ف

ي المجتمع.	 
ي مجتمع تعددي من خال تعزيز التفاهم وقبول التنوع �ف

ي واللغوي �ف
ي والثقا�ف

ام التنوع الديىف تعزيز اح�ت

اعات والخافات وتحويلها داخل المدارس والمجتمعات وخارجها.	  ف تشجيع استخدام الحوار والوسائل السلمية الأخرى لحل ال�ف

 	. ف ف مسؤول�ي ف الشباب من التعامل مع تحديات الحياة بسام وأن يصبحوا مواطن�ي تمك�ي

المواد: مكان واسع لإجراء الجتماع.

، ومــن المتوقــع أن تعــزز العاقــات الجيــدة والوئــام  ف خــارج الفصــل الــدراسي اك المتعلمــ�ي �ش تعــد نــوادي الســام وســيلة قويــة لإ

ف طريقــة  ف المــدارس والمجتمعــات المجــاورة لهــم وأن توِجــد الأنديــة للمتعلمــ�ي ف أنفســهم وبــ�ي ف المتعلمــ�ي والتعايــش الســلمي بــ�ي

ف الأطفــال والشــباب مــن تعلــم التعايش  ام مــن خــال تمكــ�ي ي بإيجابيــة وغــرس بــذور تقديــر التنــوع والحــ�ت
ف العــر�ت لمواجهــة التميــ�ي

ي 
ام التنــوع �ف ثنيــة أو الدينيــة، كمــا يجــب أن ترشــد الأنديــة الشــباب إىل احــ�ت بانســجام عــى الرغــم مــن اختافاتهــم العرقيــة أو الإ

المجتمع التعددي.

الأنشطة

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resources/?_sft_language=english
https://sdgs.un.org/goals
http://www
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وصف النشاط: 

عاقة 	  اك الفتيات والأطفال ذوي الإ ف عى إ�ش ك�ي ف ال�ت ي نادي السام، وعى المعلم�ي
ف بالنخراط �ف ف الطاب المهتم�ي الهيكل: يجب انتخاب فريق قيادي من ب�ي

وأولئك الذين ينتمون إىل مجموعات الأقليات.

الجتماعات: ينبغي أن يجتمع قادة نادي السام وأعضاؤه بانتظام لتخطيط أنشطته وتنفيذها، ويمكن أن تكون دورة الجتماع مشابهة للنوادي النشطة 	 

ي مدرستك.
الأخرى �ف

ي المدرسة 	 
امج: يجب تشجيع أعضاء نادي السام عى إنشاء برامج توعية مجتمعية متنوعة تخلق لهم فرًصا لنمذجة المهارات والقيم المكتسبة �ف ال�ب

ي الأمور المتعلقة 
للمجتمع الأوسع. ومن خال برامج التوعية المجتمعية، سيتمكن أعضاء نادي السام من التفاعل مع أعضاء المجتمع والتأث�ي فيهم �ف

ف المدرسة والمجتمع. امج أيًضا عى تعزيز العاقات ب�ي بالعاقات الجيدة والوئام والتعايش السلمي، وستساعد هذه ال�ب

ي قد يستخدمها أعضاء النادي لنقل رسائل السام داخل مؤسساتهم التعليمية وخارجها:
وفيما يىي بعض برامج التوعية المجتمعية الىت

الحتفال بالأيام الدولية والوطنية، مثل يوم السام العالمي واليوم العالمي للشباب واليوم العالمي للتعليم وما شابه.– 

ي مجتمعاتهم ورفع مستوى الوعي بشأن تغ�ي المناخ وحماية كوكبنا الأرض.– 
تنظيم أنشطة تنظيف البيئة �ف

إنشاء حدائق سام أو مسارات طبيعية.– 

التطوع وخدمة المجتمع وإيجاد مساحات للتفاعل مع المجتمع.– 

ي المجتمع.– 
هم إىل إثراء آرائهم وفهمهم للحياة �ف تنظيم منتديات حوارية ودعوة قادة المجتمع أو علماء الدين أو أولياء الأمور وغ�ي

ي مجتمعاتهم.– 
ي تؤثر �ف

ي لزيادة الوعي بالقضايا الىت
ي قوافل السام والسباقات أو المىش

المشاركة �ف

ي كينيا.
مقتبس من إرشادات نادي السام )2014(: اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل )NCIC( ووزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا �ف

أسئلة التفك�ي النقدي

ي مدرستك؟	 
ما الذي يمكنك القيام به لدفع عجلة التغي�ي �ف

ي مجتمعك؟	 
ي القرارات بمدرستك ودفع عجلة التغي�ي الجتماعي �ف

كيف ترى أن نوادي السام يمكنها التأث�ي بإيجابية �ف

؟	  ي مدرستك لدفع عجلة التغي�ي
ما الذي يمكنك فعله لحشد المزيد من الشباب �ف
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الفصل السادس

متابعة التقدم الُمحَرز

ي مراحل العملية ورحلة 
يناقش هذا الفصل كيف يمكننا مراقبة التقدم الُمحَرز �ف

ي 
التعلم وثمار التأث�ي جنًبا إىل جنب مع االأطفال والشباب الذين يشاركون �ف

ي برامجك أو أنشطتك.
اقب التقدم الُمحَرز �ف برامجنا وكيف س�ت

. لــذا، فمــن الأهميــة بمــكان أن تضــع أهــداف  ف ي تنــوي تحقيقهــا وأنهــا مفيــدة للمشــارك�ي
ي التأكــد مــن أنهــا فعالــة وتفــي بالنتائــج الــىت

ي أثنــاء إجــراء الأنشــطة، قــد ترغــب �ف
�ف

ف ومجتمعاتــك. ولتحقيــق أقــى قــدر ممكــن مــن النتائــج، يجــب أن تركــز الأنشــطة عــى المتعلــم  كل نشــاط لتحديــد مــا ترمــي إليــه وكيــف ســيفيد النشــاط المشــارك�ي

ف  ي ســتتيحها للمشــارك�ي
ات التعليميــة الــىت ي إطــار بيئــة آمنــة، ويجــب أيًضــا أن تحــدد أهــداف الأنشــطة والخــ�ب

ــذ �ف يجابيــة وأن تنفَّ ف عليهــا أن تكفــل المشــاركة الإ ويتعــ�ي

بما يساعدك عى تقييم عملك بوصفك ميً�ا. 

ــذة فيمــا هــو مخطــط لــه مــن حيــث المحتــوى والأنشــطة والمــوارد المخصصــة،  ومرحلــة الرصــد تشــتمل عــى جمــع المعلومــات عــن العمليــات ونتائــج الجلســات المنفَّ

ي 
وري لتحديــد المجــالت الــىت ي أثنــاء العمليــة لضمــان ماءمتهــا وفعاليتهــا، وهــذا رصف

وتتيــح هــذه المعلومــات للمي�يــن إجــراء التعديــات الازمــة عــى الأنشــطة �ف

ي جدول الأعمال وضمان المزيد من التسهيات لضمان تجربة تعليمية ناجحة.
تحتاج إىل تعزيز التعديات الازمة وإدخالها �ف

ي 
ي �ف

نامــج، وهــذا التقييــم يــأ�ت ي ُطــورت قياًســا إىل الأهــداف المنشــودة مــن ال�ب
ف والكفــاءات الــىت كمــا يجــب تقييــم الأنشــطة لتحديــد نتائــج التعلــم الفعليــة للمشــارك�ي

نامج بما يؤمن أساسيات تساعد المي�ين عى قياس تأث�ي الأنشطة ومعرفة إىل أي مدى تتحقق تلك الأهداف.  نهاية ال�ب

ي أثنــاء إجــراء النشــاط، مــن المهــم متابعــة 
ي مرحلــة التخطيــط. و�ف

ة تنفيــذ الأنشــطة، حيــث تســتهل بتقييــم احتياجــات التعلــم �ف والرصــد والتقييــم يكونــان طــوال فــ�ت

ــاس مــدى رضــا  ــة النشــاط، يجــب قي ي نهاي
ــة. و�ف ــة النشــاط لحتياجاتهــم التعليمي ــم مــدى تلبي ف عــى الجلســات وتقيي التقــدم الُمحــَرز وجمــع تعليقــات المشــارك�ي

ف وردود الفعــل بشــأن الخدمــات اللوجســتية وماءمــة المحتــوى ومــدى تلبيــة النشــاط لتوقعاتهــم ومهــارات التعلــم المكتســبة، ويجــوز إجــراء تقييــم لعمليــة  المشــارك�ي

ي تقيس تطوير الكفاءات لبناء السام.
التعلم والكفاءات باستخدام استبانة التفك�ي النقدي الىت



50

بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

كفاءات بناء السالم

.)S( والمهارات )A( والمواقف )K( ي ثاثة جوانب من الكفاءات لبناء السام، وهي المعرفة
ف �ف ي عى التحس�ي

ف التقييم الذا�ت يجب أن يكون ترك�ي

)S( والمهارات )A( والمواقف )K( الجدول 1: وصف المعرفة

المواصفاتالكفاءات

المعرفة

 زيادة معرفتهم عن أنفسهم والآخرين ومعتقداتهم وثقافتهم.أ. 

 تقليل الآراء السلبية عن الأشخاص من الثقافات والمعتقدات الأخرى.ب. 

ي مجتمعاتهم وأسبابها.ج. 
ي تؤثر �ف

 زيادة معرفتهم وفهمهم لصور العنف والظلم الىت

 زيادة المعرفة بالبدائل الاعنفية.د. 

المواقف

 زيادة الرغبة يف املشاركة مع اآلخرين والتعلم من بعضنا بعًضا والعمل مع اآلخرين.	. 

 تقليل الصور النمطية التي دامئًا ما تُلَصق باألشخاص املختلفني.	. 

 زيادة التعاطف والفهم تجاه احتياجات اآلخرين يف مجتمعهم.	. 

 زيادة القدرة عىل التعامل مع املشكالت مبا يدعو إىل التصالح.د. 

المهارات

 زيادة القدرة عىل التواصل والعمل مع 	شخاص من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة.	. 

 زيادة القدرة عىل اتخاذ قرارات مبنية عىل 	سس جيدة تستند إىل األفكار األخالقية والتفكري النقدي.	. 

 زيادة القدرة عىل التعامل غري العنيف مع النزاعات 	و املواقف التي تؤثر فيهم تأثريًا غري مبارش 	و يف مجتمعهم واقرتاح الحلول لها.	. 

 زيادة القدرة عىل التعامل مع عواطفهم عندما يُحرَمون حقوقَهم.د. 

ُهــج الاعنفيــة، ســتعمل عــى  ي يكتســبونها، مثــل تلــك المتعلقــة بالموقــف والســياق مــن حولهــم أو بدائــل النُّ
ي النشــاط، فــإن المعرفــة الــىت

عندمــا ينخــرط المشــاركون �ف

ي اتخــاذ إجــراءات بنــاءة 
ف المهــارات، مثــل التواصــل والتفكــ�ي النقــدي، ممــا يســهم �ف يجابيــة وســتؤدي إىل تحســ�ي ي ســلوكهم وســتعزز قيمهــم الإ

ات إيجابيــة �ف غــرس تغيــ�ي

اع بعيًدا عن العنف. ف لاستجابة لقضايا ال�ف

عملية الرصد والتقييم

نامــج أو مجموعــة الأنشــطة المقــررة. ويقــدم القســم التــاىلي أفــكاًرا  ي نهايــة ال�ب
عمليــة الرصــد تُجــرى قبــل تنفيــذ النشــاط وخالــه وبعــده، ويجــب إجــراء عمليــة التقييــم �ف

ي يمكن استخدامها.
عن الأدوات الىت

أدوات الرصد

ــة  ي كيفي
ف والســتماع إىل توقعاتهــم مــن الأنشــطة والتأكــد مــن أنهــا واقعيــة والنظــر �ف ــة الأنشــطة، يجــب عــى المي�يــن إدارة أنشــطٍة للتعــرف إىل المشــارك�ي ي بداي

�ف

ي 
، وهــذه الأدوات تســاعد عــى تحديــد التعديــات الــىت ف ســهامات الســابقة للمشــارك�ي معالجــة أي مخــاوف أو قلــق قــد يســاورهم، ومــن ثَــمَّ البنــاء عــى المعرفــة والإ

. ف ي ضوء الحتياجات السياقية للمتعلم�ي
يجب إجراؤها لتناسب برامجهم وأنشطتهم بفاعلية �ف
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مذكرة التعلم

ي إعــداد تقاريرهــم الذاتيــة وتســجيل تجاربهــم ومشــاعرهم وعمليــة التعلــم خــال 
ف الحصــول عــى مذكــرات التعلــم الخاصــة بهــم ليســتخدموها �ف بوســع المشــارك�ي

ي مشــاركتها أو الحتفــاظ بهــا لأنفســهم. وقــد 
ي اختيــار مــا إذا كانــوا يرغبــون �ف

ف الحريــة الكاملــة �ف نامــج، وهــذه المذكــرات قــد تكــون شــخصية؛ إذ للمشــارك�ي الأنشــطة وال�ب

اح بعــض الأســئلة  ، ويمكــن للميــ� اقــ�ت ف ــا عــى التفكــ�ي العــام بهــدف تطويــر مهــارات التعلــم لــدى المشــارك�ي ًا خاصًّ ف تكــون مذكــرة التعلــم عامــة بعدمــا تركــز تركــ�ي

ي مثل:
رشادية للتقرير الذا�ت الإ

ما الذي تعلمته من هذا النشاط؟	 

ما الجديد الذي تعلمته من هذا النشاط؟	 

ي استخدام ما تعلمته اليوم؟	 
كيف يمكنىف

ت أفكاري؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟	  ء ما بداخىي بعد هذا النشاط؟ وهل تغ�ي ي
هل تغ�ي سش

ي أثناء النشاط مختلف عما كنت أتوقعه؟ وهل تمكنت من تجاوز الموقف الذي حدث؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف فعلت ذلك؟	 
ء ما �ف ي

هل ثمة سش

مشاركة المجموعة

ي طــرأت عليهــم 
ات الــىت ي اكتســبوها مــن النشــاط والتغيــ�ي

ات الــىت مــن الجيــد أيًضــا أن يتمكــن المشــاركون مــن مشــاركة تجاربهــم وأفكارهــم مــع زمائهــم بشــأن الخــ�ب

ي بيئــة ومســاحات آمنــة للقيــام بذلــك، وهــذا يتيــح الفرصــة 
ف القابليــة لمشــاركة أفكارهــم وأنهــم �ف بعــده، وعــى المي�يــن أن يتأكــدوا مــن أن لــدى جميــع المشــارك�ي

ي أثنــاء النشــاط. وإىل جانــب 
اتهــم، ليــس عــى المســتوى الفــردي وحســب ولكــن عــى المســتوى الجماعــي أيًضــا، بشــأن ديناميكيــات التعلــم �ف ف لتبــادل خ�ب للمشــارك�ي

ي يمكنك استخدامها: 
رشادية الىت ذلك، يجب عى المي�ين النضمام ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم بالإضافة إىل توجيه المناقشة. وفيما يىي بعض الأسئلة الإ

ها؟ ولماذا؟	  ي النشاط  تفضلها عى غ�ي
ما أك�ش فقرة �ف

ء تعلمته؟ ولماذا هو مهم؟	  ي
ما أهم سش

رفع الأيدي

، وهــو بإمكانــه أن يســاعدك عــى فهــم مــا إذا كان التكيــف مــع جلســتك  ف تدريــب رفــع الأيــدي أداة �يعــة لقيــاس المســتوى الحــاىلي للمشــاركة والحماســة للمتعلمــ�ي

ــة: هــل يرفعــون أيديهــم  ــات الأســئلة التالي ــن إجاب ــرد وتدوي ، اطلــب إليهــم رفــع أيديهــم لل ف ــادة نســبة المشــاركة. وعندمــا توجــه ســؤاًل إىل المتعلمــ�ي ــا لزي وريًّ رصف

ي رفع أيديهم أو ل يرفعونها عى الإطاق؟
ددون �ف بحماسة؟ وهل هم حريصون عى الكام أو إبداء اهتمامهم؟ وهل يشاركون بفاعلية؟ وهل هم م�ت

ي
ء لم يعجب�ف ي

ي و�ش
ء أعجب�ف ي

�ش

ي الجلسة السابقة.
ء واحد لم يعجبهم �ف ي

ء واحد أعجبهم وسش ي
وننا بىش ي دائرة ليخ�ب

يرفع المشاركون أيديهم �ف

ء لم أشعر بالراحة تجاهه ي
ء استمتعت به و�ش ي

�ش

ء واحــد  ي
ء واحــد لــم يعجبــه وسش ي

ء واحــد تعلمــه وسش ي
ء واحــد أعجبــه وسش ي

نــا عــن سش ي هــذه الدائــرة وادُع كل متعلــم إىل أن يخ�ب
ي دائــرة وتجــول �ف

ف �ف رتــب المتعلمــ�ي

ف بالتقــاط الزهــرة أو الحجــر. وعندمــا  ي أثنــاء الجلســة، ويجــوز اســتخدام أداة رقيقــة )مثــل الزهــرة( أو أداة صلبــة )مثــل الحجــر( ومطالبــة المتعلمــ�ي
ي تحســينه �ف

يرغــب �ف

ء لــم يعجبهــم أو لــم يســتمتعوا بــه.  ي
ء مــا يعجبهــم أو يســتمتعون بــه أو الحجــر لمشــاركة سش ي

ي المنتصــف لمشــاركة سش
ف دورهــم للمشــاركة، يضعــون الزهــرة �ف يحــ�ي

كرر التمرين حىت يضع الجميع ما لديهم.

ي نهايــة كل نشــاط، يجــب أن يكــون الميــ� قــادًرا عــى قيــاس فعاليــة النشــاط وجودتــه وهــل كان آمًنــا ومتمحــوًرا حــول المتعلــم وإىل أي مــدى تحققــت الأهــداف 
�ف

ف عن النشاط... المنشودة وما مدى رضا المشارك�ي

متابعة التقدم الُمحَرز
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أدوات التقييم

ف وتحديــد أهــداف التعلــم مــن خــال التشــاور  قبــل إجــراء ورشــة العمــل أو النشــاط، يجــب عــى المي�يــن إجــراء تقييــم لحتياجــات التعلــم لمجــال أو موضــوع معــ�ي

ي الســياق الخــاص بهــم وكذلــك التشــاور مــع المجموعــات المســتهدفة لفهــم احتياجــات التعلــم الخاصــة بهــم، وهــذا سيســاعدك عــى 
ف أو المنظمــات �ف مــع المعلمــ�ي

ي تطويرها. 
ي ترغب �ف

ات الرصد والتقييم بناًء عى الكفاءات الىت ي ستجريها وتحديد مؤ�ش
نامجك وللجلسات الىت توضيح أهداف التعلم ل�ب

استطالعات خط الأساس وخط النهاية

ــك  ــا يمكن ــة، كم ــط النهاي ــاس وخ ــط الأس ــتطاعية لخ ــة اس ــا دراس ــدي بوصفه ــ�ي النق ــتبانة التفك ــتخدام اس ــاءات واس ــم الكف ــك تقيي ــطة، يمكن ــة الأنش ي بداي
�ف

ي نهايــة هــذا القســم لتقييــم 
ي الفصــل الخامــس وكذلــك اســتخدام عينــة مــن الأســئلة المقدمــة �ف

ف �ف اســتخدام أســئلة التفكــ�ي النقــدي المقدمــة لــكل نشــاط معــ�ي

ــا  ــب عنه ــا يجي : إحداهم ف ــ�ي ي مجموعت
ــتبانة �ف ــداد الس ــب إع ــا. ويج ــاط وبعده ي النش

ــاركتهم �ف ــل مش ــارات( قب ــف والمه ــة والمواق ف )المعرف ــارك�ي ــاءات المش كف

ي يمكــن تقييمهــا وقياســها مــن خــال هــذا 
ي كفاءاتهــم، الــىت

ات الطارئــة �ف ي إجاباتهــم تعكــس التغيــ�ي
ات �ف ي نهايتــه. والتغيــ�ي

ي بدايــة النشــاط والأخــرى �ف
المشــاركون �ف

ة  . وتقــدم الســتبانة عــن طريــق تحديــد اســم المشــارك مــع ضمــان الحفــاظ عــى بياناتــه ب�يــة تامــة، ومــن المهــم أن تكــون الســتبانة قصــ�ي ي
التقييــم الــذا�ت

ي يرمي نشاطك إىل تطويرها.
وتتناسب مع الكفاءات الىت

نامــج وللحصــول  ف وتوقعاتهــم، مــن أجــل تقييــم مــدى الرضــا العــام عــن ال�ب وبوســع الميــ� أيًضــا إعــداد أســئلة إضافيــة، مثــل تلــك المتعلقــة بمشــاركة المشــارك�ي

ي يمكن أن تساعد عى التخطيط لاأنشطة المستقبلية.
عى المعلومات الىت

نامج. ي يمكن أن تساعد عى إيجاد تقييم كمي لل�ب
ف والمعلومات الديموغرافية الأخرى الىت كذلك، فعى المي� الحتفاظ بسجل لعدد المشارك�ي

أسئلة إرشادية للتفك�ي النقدي

ي الفصــل الســابق، وقــد تتضمــن بعــض الأســئلة التاليــة لتقييــم 
ف كمــا هــو موضــح أو عــن كل نشــاط �ف قــد تتضمــن اســتبانة التفكــ�ي النقــدي أســئلة عــن نشــاط معــ�ي

ي النشاط:
ي يطورها المشاركون من خال مشاركتهم �ف

المعرفة والسلوكيات والمهارات الىت

ماذا تعرف عن عائلتك وثقافتك ومعتقداتك؟ وماذا تعرف عن ثقافات الآخرين ومعتقداتهم وتقاليدهم؟	 

ماذا تعرف عن مجتمعك؟	 

ي استعرضها زماؤك؟	 
ي مجموعتك أو مجتمعك الىت

ما المشكات الحالية �ف

ي مدرستك أو مجتمعك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما المبادرة؟	 
هل ثمة أي مبادرة من أجل السام �ف

ما موقفك عندما يُطلب إليك مشاركة آرائك ومعتقداتك مع مجموعة من الأشخاص تتبىف آراء ومعتقدات مختلفة؟	 
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هل ترى أنه من الأفضل أن تكون صديًقا لشخص يشاركك نفس الأفكار؟ نعم أو ل؟ ولماذا؟	 

ك، كيف ستتعامل معه؟	  عندما تقابل شخًصا لديه طريقة تفك�ي أو معتقدات مختلفة عن طريقة تفك�ي

ف عليك اتخاذ قرار صعب؟	  ماذا تفعل عندما يتع�ي

عندما يكون لديك مشكلة مع شخص ما، ماذا تفعل عادة؟	 

عندما يسخر شخص ما منك أو من صديقك أو يسخر من معتقداتك أو أفكارك أو معتقدات صديقك وأفكاره، كيف ستترف؟	 

ماذا تفعل عندما يتعرض شخص ما للتنمر أو يتعرض للعنف؟	 

متابعة التقدم الُمحَرز
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1. نوابك - منظمة سمسم - المغرب

وع أطلقتــه منظمــة الشــباب المغربيــة غــ�ي الحكوميــة »سمســم« 26 يرمــي إىل  نوابــك هــو مــ�ش

تســخ�ي قــوة التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الجتماعــي لتشــجيع المشــاركة السياســية 

وتثقيــف الجمهــور بشــأن العمليــات السياســية، وأطلقــت نوابــك أيًضــا برنامــج ســف�ي الشــباب 

ف والجمهــور  ي جميــع أنحــاء البــاد للعمــل عــى تثقيــف المواطنــ�ي
ة ســفراء شــباب �ف مــن عــ�ش

ــت  ن ن�ت ــى الإ ــه ع ــك موقع ــتخدم نواب ــك، يس ــة إىل ذل ضاف ــه. بالإ ــان وإجراءات لم ــأن ال�ب بش

ــه  ي مناطقهــم أو مقاطعاتهــم وتوجي
ف �ف ــ�ي لماني ــراد بالبحــث عــن ممثليهــم ال�ب للســماح لاأف

ة إىل أعضــاء  ــا�ش ــك الأســئلة وترســلها مب ــم تجمــع نواب ــا متنوعــة. ث أســئلة بخصــوص قضاي

ف توجيــه  اضيــة 27 ، وبوســع المواطنــ�ي ي شــكل مــن أشــكال جلســات المناقشــة الف�ت
ــا �ف ــا حيًّ ي تُبــث بثًّ

لمــان خــال جلســة جوجــل هانــج آوتــس )Google Hangout( الــىت ال�ب

لمــان. وعــى النقيــض مــن ذلــك، هــذه  ي يقدمهــا أعضــاء ال�ب
ــات الــىت ــاء الجلســة عــ�ب تطبيــق فيســبوك ويمكنهــم أيًضــا التعقيــب عــى الإجاب ي أثن

ة �ف الأســئلة مبــا�ش

يعــي الــذي يقومــون بــه، ويجدر  ظهــار العمــل الت�ش ة باســتخدام تنســيقات النــص والفيديــو والصــور لإ لمــان بالــرد عــى الجمهــور مبــا�ش المشــاورات تســمح لأعضــاء ال�ب

ي نهايــة المطــاف، يعمــل هــؤلء الســفراء الشــباب أيًضــا عــى تشــجيع أعضــاء 
اضيــة. و�ف بالذكــر أن ســفراء شــباب نوابــك يعملــون عــى تســهيل جلســات الحــوارات الف�ت

ف عضــًوا مــن ثمانيــة  وع حــىت الآن أكــ�ش مــن أربعــ�ي ي المبــادرة وإنشــاء خطــوط التواصــل هــذه مــع ناخبيهــم، وقــد اجتــذب هــذا المــ�ش
لمــان الآخريــن عــى المشــاركة �ف ال�ب

أحزاب سياسية مختلفة ويستهدف جذب المزيد.

2. منظمة )BanlieueUp( - السنغال

ي داكار وتدريبهــم عــى 
ة �ف ي المناطــق الفقــ�ي

ي تســتهدف التواصــل مــع الشــباب �ف
ي عــام 2014، وقــد أطلقــت العديــد مــن المشــاريع الــىت

أُسســت منظمــة )BanlieueUp( �ف

ف  ي تولتهــا هــذه المنظمــة مبــادرة المتطوعــ�ي
قضايــا المشــاركة المدنيــة والحكــم الرشــيد وحديًثــا القضايــا المتعلقــة بجائحــة »كوفيــد-19«. ومــن جملــة المبــادرات الــىت

اعات والمشاركة المدنية. ف ي تختص بتدريب الشباب عى مدى سبعة أيام عى القضايا المتعلقة بحل ال�ف
، الىت ف الشباب من أجل السام والأمن العالمي�ي

الفصل السابع

دراسات الحالة

ي بناء 
ي تسهم �ف

ي يقودها الشباب وال�ت
هذه أمثلة تطبيقية للمبادرات التعليمية ال�ت

ي يمكنك استخالصها 
السالم ومنع العنف، فما المغزى والدروس المستفادة ال�ت

من مبادراتك الخاصة؟

26  Nouabook - Comment ça marche: Le site. 2020. https://www.nouabook.ma/fr/page/le-site/ 
27   Parliament Watch - SimSim-Participation Citoyenne. 2020 https://parliament.watch/members/simsim-participation-citoyenne/

https://www.nouabook.ma/fr/page/le-site/
https://parliament.watch/members/simsim-participation-citoyenne/
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ون كة لمؤسسة العمل )AFCIG( - الكام�ي 3. مجموعة المبادرة المش�ت

ف بالحصــول عى الســتقال  ونيــ�ي كة لمؤسســة العمــل عــام 2007، وهــي منظمــة يقودهــا الشــباب تعمــل عــى الســماح للشــباب الكام�ي أُسســت مجموعــة المبــادرة المشــ�ت

ف الشــباب مــن خــال ورش العمــل التدريبيــة حــىت يتمكنــوا مــن العــودة إىل مجتمعاتهــم  . وتعمــل هــذه المجموعــة عــى تمكــ�ي ي
اف الجتماعــي والثقــا�ف القتصــادي والعــ�ت

وع النهــوض بالحقــوق النتخابيــة للشــباب )YERP(، الــذي ســعى إىل تدريــب الشــباب ليصبحــوا  . ومــن ضمــن هــذه المشــاريع مــ�ش بالمهــارات المناســبة لإحــداث التغيــ�ي

ــد عمــل هــذا  ورة المشــاركة السياســية للشــباب، وق ــرف ــز فهمهــم ب ف زمــاء وتعزي معلمــ�ي

وع أيًضــا عــى تدريــب الشــباب مــن مختلــف أنحــاء البــاد ثــم إعادتهــم إىل مناطقهــم  المــ�ش

ي العمليــة السياســية ودعــم حقوقهــم 
المحليــة لتثقيــف أصدقائهــم وزمائهــم للمشــاركة �ف

ي 
ام �ف ــز التســامح والحــ�ت ون واحــدة تعزي ــ�ي ــادرة كام ــة 28 . ويســتهدف إطــاق مب النتخابي

نفــوس الشــباب وَقبولهــم أتبــاع الأديــان والثقافــات واللغــات المختلفــة، ومــن خــال تدريــب 

ف قادريــن  ف إىل معلمــ�ي ي تحويــل المشــارك�ي
الشــباب عــى ثــاث ورش عمــل، نجحــت المبــادرة �ف

يــة  ف نجل�ي ف بالإ ف الناطقــ�ي عــى اســتخدام وســائل التواصــل الجتماعــي لتعزيــز التعايــش بــ�ي

ســامية  ف المجتمعــات المســيحية والإ ــ�ي ام ب ــار الحــ�ت ــز ثم ــب تعزي ــة إىل جان والفرانكوفوني

ــل  وع العم ــل مــ�ش كة لمؤسســة العم ــادرة المشــ�ت ــة المب ــت مجموع ــا أطلق ــة. كم والتقليدي

وع  ــ�ش ــو م ــة )CAPRiY(، وه عاق ــن ذوي الإ ــباب م ــوق الش ــز حق ي بتعزي
ــىف ــي المع الجماع

ــون مــن إعاقــات  ــن يعان ــة لأولئــك الذي ــة والثقافي يســعى إىل كــ� وصمــة العــار الجتماعي

فضــًا عــن تعليــم هــؤلء الأفــراد وتمكينهــم لتحقيــق درجــة أكــ�ب مــن العتمــاد عــى الــذات. 

ــة  عاق ــن ذوي الإ ــباب م ــا الش ــم فيه ــة يتعل ــك دورات تدريبي وع كذل ــ�ش ــذا الم ــدم ه ويق

ــح المشــاركون  ــة. ويُمن ــل النجــارة وتصفيــف الشــعر والخياطــة والحــرف اليدوي مهــارات مث

 ، ي شــكل الوصــول إىل الخدمــات الماليــة، مثــل مؤسســات التمويــل الصغــ�ي
ــا �ف دعًمــا إضافيًّ

ي تسمح لهؤلء الشباب بالتمتع بقدر أك�ب من الستقالية 29. 
الىت

ثــم تطلــب إليهــم العــودة إىل مجتمعاتهــم للتواصــل مــع أفــراد مجتمعهــم. وعــ�ب بوابــة 

ي يواجههــا مجتمعهــم 
الحــوار، يتمكــن هــؤلء النشــطاء الشــباب مــن تحديــد المشــكات الــىت

ف مبادراتهــم الخاصــة مثــل تنظيــم عمليــات التنظيــف المحليــة أو  وحلهــا مــن خــال تدشــ�ي

ــة  ــ�ش حداث ــادرات الأك ــر أن المب ــر بالذك ــن  الجدي ــة. وم ــدارس المحلي ــروف الم ف ظ ــ�ي تحس

ســعت حثيًثــا إىل تدريــب الشــباب عــى التعامــل الجيــد مــع القضايــا ذات الصلــة بجائحــة 

ضافــة إىل تقنيــات التصــالت الرقميــة للمشــاركة مــع مجتمعاتهــم. ويرمــي  »كوفيــد-19«، بالإ

ات بالمــدارس، وهــي  وع إىل توعيــة الجمهــور بأهميــة التحــاق الفتيــات الصغــ�ي هــذا المــ�ش

ي الجائحــة. وهــا هــم الشــباب يركبــون 
ي أصبحــت أكــ�ش انتشــاًرا عــى إثــر تفــىش

القضيــة الــىت

ف بمســاعدة  ف المحليــ�ي ة إىل المواطنــ�ي عــى شــاحنة )قافلــة التوعيــة( ويتحدثــون مبــا�ش

ة مــع الجمهــور، كمــا يعمل  ات الصــوت ثــم يتوقفــون لتوجيــه الأســئلة والتفاعــل مبــا�ش مكــ�ب

ــات  ــد الفتي ــال تزوي ــن خ ــه الأ� م ــذي تواجه ــاىلي ال ــبء الم ــف الع ــى تخفي وع ع ــ�ش الم

ات بالمســتلزمات المدرســية والأقنعــة الطبيــة وتغطيــة النفقــات الطبيــة كافــة مــدة  الصغــ�ي

عام كامل.

28   US, AFCIG Train Youths On Electoral Rights. Cameroon Post Line. 2013. https://cameroonpostline.com/us-afcig-train-youths-on-electoral-rights
29  Collective Action for the Promotion of the Rights of Youths Living with Disabilities )CAPRiY(. UNESCO. 2013. http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/48755_onlineform.pdf

https://cameroonpostline.com/us-afcig-train-youths-on-electoral-rights
http://www.unesco.org/new/fileadmin/
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بية من أجل بناء جسور السام ومنع العنف دليل الشباب: ال�ت

انيا ف 5. الشبكة العالمية لالأديان من أجل الأطفال )GNRC( – ت�ف

ف  ي تــذكي الوعــي وتطــور المهــارات بــ�ي
نــوادي الســام هــي مــن أنشــطة مــا بعــد المدرســة الــىت

ي الحــوار والتواصــل مــع المجتمــع. وبمســاعدة 
الشــباب لتعزيــز الســام والمشــاركة �ف

ي 
ــة الســام الأطفــال عــى اللتقــاء والتأمــل والبــدء �ف ف أو المي�يــن، تشــجع أندي المعلمــ�ي

ــوادي  ي ن
ــم �ف ــوا تدريبه ــد تلقَّ ــو ق ــة 1300 عض ــة. وإن قراب ــم الخاص ــاريعهم ومبادراته مش

الســام هــذه خــال ورش عمــل الشــبكة العالميــة لاأديــان مــن أجــل الأطفــال بغيــة تنفيــذ 

ــا  ف أتباع ــ�ي ــل ب ــج للتواص ــا"  30   وبرنام ــش مًع ــم العي ــج "تعل ــى برنام ــة ع ــطة القائم الأنش

ــتناًدا إىل  ــة. واس ــم المحلي ــهم ومجتمعاته ي مدارس
ــاق �ف ــم الأخ ــان لتعلي ــات والأدي الثقاف

ــج  ــد برنام ــدي، يع ــ�ي النق ــة والتفك ــة والجماعي ــؤولية الفردي ــة والمس ــم الأخاقي ــة القي رعاي

تعلم العيش مًعا حجر الأساس للعمل الذي تقوم به أندية السام. 

ون ون – الكام�ي 4. مبادرة السالم - ركن الشباب المحلي بالكام�ي

ي يديرهــا الشــباب 
ون مبــادرة الســام الــىت ي عــام 2019، أطلــق ركــن الشــباب المحــىي بالكامــ�ي

�ف

والمتطوعــون الذيــن يكرســون جهودهــم لتثقيــف الأطفــال ومنــع صــور التطــرف ودعــم 

ي عــام 2020، 
ــة المطــاف. و�ف ي نهاي

ي التعليــم الرســمي �ف
صحتهــم العقليــة وإعــادة دمجهــم �ف

ــا أدى إىل أن  ــو حــرام، مم ــادة نشــاط بوك ــة 60 مدرســة بســبب زي وني ــة الكام�ي أغلقــت الحكوم

غــاق، ول ســيَّما وأن منهــم مــن فقــد  تــرك قرابــة 30.000 طفــل مدارســهم عــى إثــر هــذا الإ

اعــات الحاليــة فوجــد نفســه ُمثقــًا بحمــل مســؤولية نفســه. وبمجــرد  ف والديــه بســبب ال�ف

ا نظًرا  ي مراحــل التعليــم الرســمي، تصبــح إعــادة اللتحــاق صعبــة جــدًّ
النقطــاع عــن النتظــام �ف

إىل أن هــؤلء الشــباب يفتقــرون إىل المــوارد الماليــة فضــًا عــن غيــاب الســتقرار العقــىي الــذي 

يحــول دون تكيُّفهــم مجــدًدا مــع مجريــات الدراســة المدرســية، ومــن الجديــر بالذكــر أيًضــا أن 

الهتمــام بالصحــة العقليــة لهــؤلء الأطفــال أحــد الأهــداف الأساســية لمبــادرة الســام. ومــن 

ــن  ــن الذي ي والنخــراط مــع الشــباب الآخري
ــة لهــؤلء الأطفــال للتعــا�ف خــال خلــق مســاحة آمن

ي اجتاحــت 
ــىت ــف ال ــرة العن ــاء دائ ــن إنه ــادرة الســام م ــن مب ــة، تتمك ــن نفــس الصدم ــوا م عانَ

ف  ، مســيحي�ي ف ف محليــ�ي ون مــع قــادة دينيــ�ي المنطقــة. وقــد تعــاون ركــن الشــباب المحــىي بالكامــ�ي

عــادة تثقيــف  ــة لإ ف أتبــاع الأديــان، وهــذه خدمــة جليَّ ي الحــوار بــ�ي
، لتعزيــز النخــراط �ف ف ومســلم�ي

ــرام.  ــو ح ــا بوك ــت له ي روج
ــىت ــات ال ــام والخراف ــن الأوه ــد م ــد العدي ــا لتبدي ــال دينيًّ الأطف

ف وخمســة عــ�ش  ف عامــ�ي اوح أعمارهــم بــ�ي وتمكنــت المبــادرة مــن مســاعدة الأطفــال الذيــن تــ�ت

ــز  ــاب إىل مراك ــادة الط ــن إع وع م ــ�ش ــن الم ــة، تمك ي المنطق
ــن �ف ــتقرار الأم ــل اس ــا، وبفض عاًم

التعليم النظامي وتزويدهم بالمواد المدرسية. 

 30  Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education, Arigatou International.  2008.  https://ethicseducationforchildren.
org/en/what-we-do/learning-to-live-together

https://ethicseducationforchildren


57

ي 
ف الأنديــة. و�ف ثــم إن نــوادي الســام تضطلــع بمجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة، ومنهــا المشــاريع الموســيقية والفنيــة والمنتديــات والمناقشــات، فضــًا عــن الحــوار بــ�ي

َّ الأطفــال ليصبحــوا ســفراء ســام ويتمكنــوا مــن تعزيــز  ــر�ب مثــل هــذه الأماكــن، يُ

ف  ي مجتمعاتهــم. وتســعى أنديــة الســام إىل تمكــ�ي
ام �ف التســامح والســام والحــ�ت

ســفراء الســام الشــباب مــن تحديــد المشــكات وعــرض الأفــكار والحلــول الممكنــة. 

ي عــام 2017، بــدأ نــادي كيباســيا للســام )Kibasila Peace Club( مبــادرة 
و�ف

ع بـــــ 100«،  ي باللغــة الســواحيلية »تــ�ب
تُســمى )Yetu 100(، وهــذا المصطلــح يعــىف

ي 
ا�ف ف عــون بـــ 100 شــلن تــ�ف وع يرمــي إىل جعــل أعضــاء نــادي الســام يت�ب وهــي مــ�ش

. ومــن بــاب الكــرم الجماعــي لهــؤلء الأطفــال،  ف ا لدعــم الأطفــال المحتاجــ�ي أســبوعيًّ

نامــج مــن جمــع أمــوال كافيــة لتغطيــة الرســوم المدرســية لاأطفــال الذيــن  تمكــن ال�ب

لــول ذلــك لمــا كانــوا قادريــن عــى تحمــل تكاليــف التعليم،وقــد أدى نجــاح تنفيــذ 

ــادي  ــذا الن ــدت ه ــام إىل أن اعتم ــيا للس ــادي كيباس ــد ن ــى ي وع ع ــ�ش ــذا الم ه

ي دودوما ومبيا.
ي منطقىت

نوادي السام الأخرى �ف

ق أفريقيا 6. شبكة شباب من أجل العمل - منطقة �ش

دمــاج  ف الشــباب لمنــارصة الســام والعدالــة والإ ق إفريقيــا تســعى إىل تمكــ�ي ي منطقــة �ش
ي 12 دولــة �ف

شــبكة شــباب مــن أجــل العمــل هــي شــبكة شــباب مــن بنــاة الســام �ف

ف أتبــاع الأديــان والأعــراق، وتتحقــق هــذه الأهــداف مــن خــال  ي الحــوار بــ�ي
ي مجتمعاتهــم المحليــة وخلــق بيئــة يمكــن للشــباب فيهــا المشــاركة �ف

والتماســك الجتماعــي �ف

رشــاد والتعلــم وتبــادل الزيــارات ودراســات الحالــة والبحوث.  الحــوار والتدريــب والإ

ف هــذه المشــاريع المختلفــة  ي التعــاون بــ�ي
ويتمثــل أحــد الجوانــب الرئيســة للشــبكة �ف

ــدان  ي بل
ــات الشــبابية الأخــرى -�ف ــع المنظم ــل م ي يقودهــا الشــباب، وإن العم

ــىت ال

ــا- يعــزز الشــعور بالتضامــن ويســاعد عــى تعزيــز التعلــم والتعــاون  أخــرى أحيانً

ف منــع  اوح المشــاريع بــ�ي ف أتبــاع الثقافــات ممــا يــؤدي إىل إنجــازات عظيمــة، وتــ�ت بــ�ي

العنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي والتصــدي للتطــرف العنيــف وتعزيــز حقــوق 

ــاء  ــاون أعض ــد تع . ولق ــياسي ــاب الس ي الخط
ــباب �ف ــاركة الش ــز مش ــان وتعزي نس الإ

 »Semi-Arid Health Initiative« ــة ــادرة الصحــة شــبه القاحل ي لمب
ــىف وع الكي المــ�ش

وع للشــباب بهــدف مكافحــة  ومنظمــة »Silver Lining Kenya« عــى اســتضافة مــ�ش

ســام  ف الإ ــادات دينيــة مــن الديانتــ�ي ي مدينــة غاريســا جمــع قي
التطــرف العنيــف �ف

ف وقيــادات محليــة، للتباحــث مــع  ف حكوميــ�ي والمســيحية، إىل جانــب مســؤول�ي

ي يواجهونها باستمرار والأفكار الموجهة لحل المشكات 31. 
الشباب بخصوص حقائق التطرف العنيف الىت

31  International Youth Day – Youth Engagement for Global Action.  End Child Poverty – Arigatou International. 2018.
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ف  أنشــطة لمخاطبــة السياســي�ي  »Silver Lining Kenya« كمــا نظمــت

نــاث، ونظَّــم أيًضــا  بشــأن حمايــة الفتيــات وزيــادة الوعــي بآثــار ختــان الإ

ي أرض الصومــال 
ــع لشــبكة شــباب مــن أجــل العمــل �ف وع آخــر تاب مــ�ش

ــة  ــا المتعلق ــة القضاي ــابات لمناقش ــدى للش ــادرة رصاد« منت ــمى »مب يس

ي بناء السام.
بالمشاركة السياسية ودور الشباب �ف
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7. الشبكة الأفريقية لأعمال الشباب )AYAN( - جنوب السودان وأوغندا

ي مجــالت 
ي السياســات �ف

امــج والتأثــ�ي �ف نشــاء ال�ب ي يونيــو عــام 2015، وهــي منظمــة يقودهــا الشــباب وتدعمهــم لإ
أُطلقــت الشــبكة الأفريقيــة لأعمــال الشــباب )AYAN( �ف

ف الشــباب والنهــوض  ف الرجــل والمــرأة والصحــة والتعليــم والفنــون والحكــم الرشــيد. وتركــز المنظمــة عــى بنــاء الســام وتنميــة القيــادة وتمكــ�ي الســام والمســاواة بــ�ي

ف الشــباب  بالدعــوة والسياســات، ويرمــي كل مجــال مــن هــذه المجــالت إىل تمكــ�ي

ــام  ــاء الس ــج بن ــل برنام ــاريع ويعم ــف المش ي مختل
ــادرة �ف ــام المب ــذ زم ــن أخ م

ي جمهوريــة 
اع �ف ف والقيــادة عــى تســخ�ي أصــوات الشــباب لتنفيــذ اتفاقيــة حــل الــ�ف

ــات  ــدارس والكلي ي الم
ــارصة �ف ــج المن ــال برام ــن خ ــودان )ARCSS(. وم ــوب الس جن

والكنائــس والمســاجد والمجلــس )مــكان اجتمــاع عــام( وورش العمــل، فــإن الشــبكة 

اك الشــباب ونقــل أهميــة الحكم الرشــيد  الأفريقيــة لأعمــال الشــباب قــادرة عــى إ�ش

ي 
اع �ف ف ــ�ف ــل ال ــة ح ــه اتفاقي ــتضطلع ب ــذي س ــوي ال ــدور الحي ــأن ال ــم بش وتثقيفه

ــج  ــن برنام ــا م ــة. ولكونه ي المنطق
ف الســام �ف ــ�ي ي تأم

ــوب الســودان �ف ــة جن جمهوري

ــط  ي نش ــبا�ب ــاد ش ــج إرش نام ــة ب�ب ــبكة الأفريقي ــذه الش ــظ ه ــباب، تحتف ف الش ــ�ي تمك

ي مجتمعاتهــم. 
ف الزمــاء عــى التعــاون وتثقيــف الشــباب الآخريــن �ف يــدرب المعلمــ�ي

ضافــة إىل  وتســعى الشــبكة أيًضــا إىل ربــط الشــباب بفــرص التعليــم الرســمي، بالإ

ي تتجــاوز مجــال التعليــم. ولقــد عقــدت ورشــة عمــل 
تطويــر المهــارات الحياتيــة الــىت

، ممــا ســمح للشــباب بالســ�ي إىل ورشــة  ف لصنــع الصنــادل بالقــرب مــن مركــز لاجئــ�ي

ــون  ــان فن تق ي لإ
ــىف ــب الف ــة والتدري ــارات الحياتي ــاب المه ــوم واكتس ــل كل ي العم

ف  اوح أعمارهــم بــ�ي الأعمــال اليدويــة. وقــد وظفــت ورشــة العمــل الشــباب الذيــن تــ�ت

17 و30 عاًمــا 32، وأربــاح بيــع هــذه الصنــادل تذهــب إىل الشــباب وصيانــة الورشــة 

. ف ي مركز الاجئ�ي
بجانب برنامج توعية يدعم الأعضاء الأك�ش ضعًفا �ف

32  AYAN Youth Empowerment. African Youth Action Network. 2020 https://ayanafrica.org/project/youth-empowerment/

https://ayanafrica.org/project/youth-empowerment/
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9. مؤسسة إنكوينكويز لتنمية الشباب والرياضة )IYDSF( - جنوب إفريقيا

ف عــن العمــل، وهــي تعــول عــى جانــب الرياضــة  ف مــن الشــباب العاطلــ�ي ي عــام 2015 عــى يــد 10 خريجــ�ي
أُنشــئت مؤسســة إنكوينكويــز لتنميــة الشــباب والرياضــة �ف

ف للخطــر عــى  ف المعرضــ�ي وع إىل مســاعدة المراهقــ�ي بغيــة معالجــة القضايــا داخــل مجتمعهــا، مثــل البطالــة والصحــة والجريمــة وتعاطــي المخــدرات، ويســعى المــ�ش

ي 
ــىت ــات ال ي التغلــب عــى التحدي

ــة ودعمهــم �ف ــاة أكــ�ش صحــة وإنتاجي ــع بحي التمت

ي حياتهــم. وترعــى المؤسســة أيًضــا برنامــج الزراعــة المســتدامة، الــذي 
يواجهونهــا �ف

ف  ــة وتأمــ�ي ي زراعــة الأغذي
يشــجع طــاب المــدارس البتدائيــة عــى المشــاركة �ف

ي 
القــوت للمــدارس والمجتمعــات المحيطــة ويتلقــى الطــاب إرشــادات متواصلــة �ف

ــرس  ي غ
ــدء �ف ــة أدوات للب ــى مجموع ــم ع ــب حصوله ــتدامة إىل جان ــة المس الزراع

حدائقهم الخاصة. 

نســان )YCNR( - بورونــدي ومــالي وإثيوبيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب  8. شــبكة الأطفــال والشــباب الأفارقــة لحقــوق الإ

السودان والصومال

ي قائــم عــى  ي عــام 2016، وهــو تحالــف شــبا�ب
نســان �ف أُنشــئت شــبكة الأطفــال والشــباب الأفارقــة لحقــوق الإ

، كمــا  ف ف السياســي�ي ــ�ي نســان مــن خــال التواصــل مــع أعضــاء المجتمــع والممثل مكافحــة انتهــاكات حقــوق الإ

ــا  ي نظمته
ــىت ــُة ال ــُة الرئيس ــت الحمل ــم. وكان ي مجتمعاته

ــة �ف ــادرات المحلي ــم المب ــباب دع ــة للش ــح المنص تتي

الشــبكة حملــَة »أســطورة مابوتــو« وبروتوكــول مابوتــو، وهــو بروتوكــول لاتحــاد الأفريقــي يبغــي ضمــان حقــوق 

ــان  ــع خت ــك من ــة وكذل نجابي ــية والإ ــة الجنس ــر بالصح ــق الأم ــا يتعل ي عندم
ــذا�ت ــتقال ال ــز الس ــرأة وتعزي الم

وتوكــول، فــإن المعرفــة بهــا ل تــزال  ي ال�ب
نــاث 33 . وعــى الرغــم مــن مجموعــة الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف الإ

ف عامــة النــاس. و«أســطورة مابوتــو« تســتهدف زيــادة الوعــي بالحقــوق الممنوحــة للمــرأة بموجــب  شــحيحة بــ�ي

وتوكــول للقيــام بذلــك.  ي لــم تصــادق بعــُد عــى ال�ب
ي البلــدان الــىت

وتوكــول، إىل جانــب تنظيــم حمــات �ف ال�ب

ف مــن أجــل التمســك بالحقــوق  اك المواطنــ�ي وتعتمــد الشــبكة عــى فئــة الشــباب للخــروج إىل المجتمعــات وإ�ش

الممنوحــة للمــرأة بموجــب بروتوكــول مابوتــو، ويشــارك هــؤلء النشــطاُء هــذه الرســالَة مــن خــال ورش العمــل 

والجتماعــات والحــوارات. ثــم إن العمــل الــذي أنجزتــه الشــبكة لــم يذهــب هبــاًء؛ ففــي عــام 2017، ُدعــي 

عضــوان مــن الشــبكة إىل النضمــام إىل قمــة التحــاد الأفريقــي للــدول والحكومــات 34 

ًا للشــباب ســمع فيــه ممثلــون مــن مختلــف الحكومــات  وأتــاح الجتمــاع منــ�ب

فت القمــة باجتمــاع تشــاوري مــع الشــباب هــو الأول مــن نوعــه  أصواتهــم، كمــا تمــ�ي

ي 
عــى هــذا المســتوى. وقــد أتــاح الجتمــاع للشــباب أيًضــا مناقشــة المشــكات الــىت

يواجهونها ووضع حلول لها، ومن ثَمَّ أُحيلت نتائجه إىل اجتماعات الوزراء. 

 33 The Maputo Protocol – Myth or Reality?. Ending Child Poverty. 2019 https://endingchildpoverty.org/en/blog/540-the-maputo-protocol-myth-or-reality
 34 Flashback: REJADH participation to AU Jan 2017 Summit – participants’ report. REJADH/YCNR. 2017 https://rejadh.wordpress.com/201709/05//flashback-
rejadh-participation-to-au-jan-2017-summit-participants-report/
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نجابيــة والجنســية  وإن أنشــطة المؤسســة تشــتمل عــى عــرض موضوعــات مثــل التنمــر والصحــة الإ

ــف والنظافــة  ىلي وتعاطــي المخــدرات والتطــرف العني
ف ــف المــ�ف ف الرجــل والمــرأة والعن ــ�ي والمســاواة ب

نســان والتعليــم بشــأن النشــاط الجنــىي الســوي، ويســعى  الشــخصية وعلــوم الرياضــة وحقــوق الإ

و اللعبــة Game Changers« إىل تدريــب الشــباب الذيــن انضمــوا إىل المؤسســة خــال  برنامجهــا »مغــ�ي

نامــج  هــم مــع وصولهــم مرحلــة البلــوغ، كمــا يعمــل ال�ب ة المراهقــة ليصبحــوا قــدوة حســنة لغ�ي فــ�ت

ــوا  ــا وتتحســن قدراتهــم عــى العمــل ويتجنب ف بدنيًّ ف ليصبحــوا لئقــ�ي مــ�ي ف ــراد المل�ت ــب الأف عــى تدري

ي خدمــة المجتمــع 35. وبمجــرد أن يبلــغ المراهقــون ســن الرشــد، 
المخــدرات والكحوليــات والمشــاركة �ف

ــدوىلي  ــاد ال ــذه التح ــذي ينف ــل ال ي العم
ــاركة �ف ــى المش ــن ع ــؤلء قادري ــل ه ــج أن يظ نام ــن ال�ب يضم

ــة  ي نهاي
ــدرات. و�ف ــي المخ ــرام أو تعاط ي الإج

ــم �ف ــة تورطه ــل احتمالي ــة وأن تق ــة الجتماعي للصحاف

ف  يــًكا مــع الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الشــباب )NYDA(، تيــ� المؤسســة للخريجــ�ي المطــاف، لكونهــا �ش

ــة إىل  ضاف ــل بالإ ــل للعم ــج التأهي ــول إىل برام ــبل الوص ــة س ــوا المدرس ــن ترك ــك الذي ــباب وأولئ الش

ــكل  ــم ب ــة وتزويده ــن البطال ــد م ــرض الح ــل لغ ــن العم ف ع ــ�ي ــات الباحث ــد بيان ي قواع
ــجيلهم �ف تس

المهارات الازمة لدخول سوق العمل.
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35   Inkwenkwezi Youth Development Sporting Foundation. 2020. https://inkwenkweziyouth.org.za/who-we-are/

https://inkwenkweziyouth.org.za/who-we-are/
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